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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Modifikasi Motor 

2.1.1.  Pengertian Modifikasi Sepeda Motor 

Modifikasi Sepeda Motor terdiri dari 3 kata yaitu kata Modifikasi yang 

digabungkan dengan kata Sepeda dan Motor. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2000, hlm. 751, 1043, 756), Modifikasi Sepeda Motor memiliki arti: 

 Modifikasi/mo.di.fi.ka.si; Pengubahan. 

Sepeda/Se.pe.da /sepéda / n; Kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai 

setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk 

menjalankannya. 

Motor/mo.tor; Mesin yang menjadi tenaga penggerak 

 Menurut pengertian diatas, Modifikasi Sepeda Motor dapat diartikan 

sebagai melakukan pengubahan kepada kendaraan beroda dua atau tiga yang 

menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak.  

2.1.2.  Modifikasi Motor yang Tidak Sesuai Aturan 

Menurut Undang-Undang tentang lalu lintas terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 

22 tahun 2009 pasal 285 ayat 1, motor yang tidak sesuai dan tidak memenuhi 

persyaratan teknis jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, 

pengukur kecepatan, dan knalpot dapat dipidana dan membayar denda. Pelanggar 

dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling 

banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat1). 
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2.2.  Lalu Lintas 

2.2.1. Persyaratan Teknis Jalan Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Pasal 48 menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa aturan penting yang berkaitan 

dengan topik dari Tugas Akhir, yakni: 

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi 

persyaratan teknis jalan.  

2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:  

a) Susunan; 

b) Perlengkapan; 

c) Ukuran; 

d) Karoseri; 

e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; 

f) Pemuatan; 

g) Penggunaan; 

h) Penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau 

i) Penempelan kendaraan bermotor. 

3. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh  

kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri 

atas: 

a) Emisi gas buang; 

b) Kebisingan suara; 

c) Efisiensi sistem rem utama; 
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d) Efisiensi sistem rem parkir; 

e) Kincup roda depan; 

f) Suara klakson; 

g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama; 

h) Radius putar; 

i) Akurasi alat penunjuk kecepatan; 

j) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 

k) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. 

j) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. 

2.1.2.  Safety Riding 

Marye Agung (2010) dalam buku Selamat Berkendara Di Jalan Raya, mengatakan 

bahwa penting bagi pengendara motor untuk menerapkan safety riding di jalan. 

Safety Riding berarti mengendarai sepeda motor dengan aman, sesuai aturan, dan 

tidak ugal-ugalan. Dijelaskan beberapa hal terkait safety riding yang perlu 

diperhatikan. 

1. Memilih Perlengkapan Keselamatan 

Pengguna sepeda motor diharuskan menggunakan perlengkapan 

keselamatan seperti helm, jaket, dan sepatu. Gunakan helm diharuskan 

untuk menggunakan helm yang sudah distandarisasi agar terjamin 

mutunya, yaitu  dengan menggunakan helm yang memiliki logo SNI 

karena sudah melalui pengujian pemerintah. Penggunaan jaket dan sepatu 
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yang cukup tebal juga membantu melindungi tubuh selain dari hembusan 

angin, juga memberikan perlindungan apabila tergelincir. (hlm. 32) 

2. Sebelum Berkendara 

Pengguna sepeda motor diharuskan untuk diperhatikan sebelum 

berkendara. Diantaranya memeriksa kelengkapan motor seperti 

memastikan semua peralatan di motor berfungsi dengan baik, lampu 

depan, lampu belakang, dan lampu sein berfungsi dengan baik. Kondisi 

ban dan rem juga harus diperhatikan agar laju kendaraan dapat bejalan 

dengan baik. 

Atur pula posisi spion agar dapat melihat dengan jelas. Spion yang tidak 

sesuai tentunya akan menyulitkan pengendara untuk melihat melalui 

spion, baik karena bentuk maupun ukuran yang tidak sesuai. Pengendara 

juga diharuskan untuk membawa surat-surat penting seperti SIM dan 

STNK. (hlm. 32) 

3. Saat Berkendara 

Pengendara sepeda motor diharuskan untuk selalu mematuhi rambu-rambu  

lalu lintas dan marka jalan yang ada. Rambu dan marka jalan dibuat untuk 

kelancaran dan keamanan pengguna jalan. Patuhi pula Undang-undang 

Nomor 22 tahun 2009 yang berisi mengenai lalu lintas baik bagi 

pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat. (hlm. 33) 
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2.3.  Kampanye 

2.3.1.  Definisi Kampanye 

Rangkaian kegiatan ini direncanakan dan dilakukan berkesinambungan dalam 

waktu tertentu dan singkat, tidak lebih dari satu tahun melalui tema sentral dalam 

suatu program media yang terkoordinir dan konvergen. Pesan disampaikan secara 

individual dan kumulatif dengan maksud utama menyokong objek kampanye 

seperti brand, masalah sosial, politik, dan lain sebagainya. (Safanayong, 2006, 

Hlm. 71). 

 

2.3.2.  Jenis Kampanye 

Menurut Charles U. Larson (1992) dalam buku Managemen Kampanye,  

kampanye terbagi menjadi tiga kategori yaitu: 

1. Product-Orienter Campaigns: 

Kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkungan 

bisnis. Motivasi yang mendasari yaitu untuk memperleh keuntungan 

financial 

 

2. Candidate-Oriented Campaigns:  

Kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh 

hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Tujuannya antara lain adalah untuk 

memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang 

diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang 

diperebutkan melalui proses pemilihan umum. 
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3. Ideologycally or cause oriented campaigns:  

Jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus 

dan seringkali berdimensi perubahan sosial. (hlm. 11) 

 

 2.3.3.  Model-Model Kampanye 

Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, 

dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut (Mulyana, 2000, 

Hlm. 65). Model hanyalah gambaran tentang fenomena atau realitas yang telah 

disederhanakan. Model hanya mengambil aspek dan ciri-ciri tertentu dari realitas 

yang dianggap umum, penting dan relevan. Menampilkan model kampanye 

dengan menggambarkan unsur-unsur yang terdapat dididalamnya menjadi 

penting. Tujuannya adalah agar fenomena kampanye tidak hanya dipahami dari 

tahapan kegiatannya, tetapi juga dari interaksi antar komponen didalamnya. 

(Venus, 2004, hlm. 9). Terbagi atas beberapa model kampanye , yaitu: 

1. Model Komponensial Kampanye: Model ini mengambil komponen-komponen  

pokok yang terdapat dalam suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan-

pesan kampanye. Unsur yang terdapat didalamnya meliputi: sumber 

kampanye, saluran, pesan, penerima kampanye, efek dan umpan balik. Unsur-

unsur tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang mendeskripsikan 

dinamika proses kampanye. (hlm. 10) 

2. Model Kampanye Ostergaard: Dilakukan beberapa langkah, yang pertama 

yaitu dengan mengidentifkasi masalah factual yang dirasakan. Kemudian 

dicari sebab-akibatdari fakta yang ada. Setelah itu, dilakukan pengelolaan 
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kampanye dimulai dari perancangan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dilakukan 

untuk mengidentifikasi khalayak sasaran untuk dapat merumuskan pesan, 

aktor kampanye, saluran hingga teknis pelaksanaan kampanye. (hlm. 10) 

3. The Five Functional Stages Development Model: Model ini dijelaskan 

beberapa tahapan kampanye yang harus dilalui sebelum akhirnya kegiatan 

kampanye tersebut berhasil maupun gagal mencapai tujuan. Tahap pertama 

yaitu identifikasi merupakan tahap penciptaan identitas kampanye yang 

dengan mudah dapat dikenali oleh khalayak, hal umum yang digunakan 

sebagai identitas kampanye diantaranya warna,simbol lagu, dan sebagainya. 

Tahap kedua legitimasi. Tahap ketiga partisipasi, kemudian penetrasi dan 

distribusi. (hlm. 11) 

2.3.4. Tujuan dan Manfaat Kampanye 

Kampanye dilakukan bertujuan untuk membuat suatu perubahan pada masyarakat. 

Yang biasanya ditujukan untuk kebaikan public (Venus, 2009, hlm. 7). Dengan 

adanya perubahan tersebut yang akan meningkatkan mutu dan kualitas hidup 

masing-masing. 

 

2.3.5. Teknik Berkampanye 

Kefektifan suatu persuasi dan kampanye dipengaruhi oleh teknik kampanye yang  

digunakan. Rosady Ruslan (2013) menjabarkan beberapa teknik kampanye yang 

biasa   digunakan.  
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a.  Partisipasi  

Teknik ini mengutamakan adanya keikutsertaan audien ke dalam kegiatan 

kampanye. Teknik ini bertukuan menumbuhkan sikap saling pengertian, 

menghargai, kerjasama, dan toleransi. (hlm. 67) 

b.  Asosiasi  

Menyajikan isi pesan kampanye yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang 

marak dibicarakan di publik, hal ini bisa berupa sebuah  peristiwa, objek, ataupun 

kata-kata. Tujuannya adalah untuk memancing  perhatian audien. (hlm. 68) 

c.  Integratif  

Teknik ini ingin menyatukan komunikator dengan audien dengan menggunakan 

kata-kata “kita”, “untuk anda”, atau “anda sekalian”.  Tujuannya adalah untuk 

memabangun citra komunikator yang peduli dan  tidak mementingan 

keuntungannya sendiri, namun untuk kebaikan  bersama-sama. (hlm. 69) 

d.  Ganjaran  

Teknik ini mempengaruhi audien dengan menginformasikan ganjaran  yang akan 

didapatkan bila seseorang melakukan/tidak melakukan hal yang  dikampanyekan. 

Ganjaran yang dikomunikasikan dapat berupa hal positif  (benefit) yang 

menitikberatkan pada daya tarik emosional, ataupun negatif  (ancaman) yang 

menitikberatkan pada rasa takut. (hlm. 69) 

e.  Teknik penataan patung (icing)  

Teknik ini menekankan pada pembuatan pesan kampanye yang menarik,  enak 

dibaca, didengar, dan dilihat. Dalam suatu kampanye dibutuhkan seni  penataan 

pesan mulai dari pemilihan kata hingga visual yang ditampilkan.  (hlm. 70)  
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f.  Memperoleh empati  

Dengan mensejajarkan posisi komunikator kampanye dengan target audiennya. 

Tujuannya untuk menyampaikan kesan “peduli” dan “ikut merasakan” kondisi 

audien. (hlm. 71) 

g.  Teknik koersi/paksaan  

Dengan menekankan pada paksaan dan ancaman pada audien agar audien  mau 

melakukan hal yang dikampanyekan, bila tidak, audien akan  mendapatkan suatu 

ganjaran (hlm. 71). 

 

2.3.6. Media Kampanye 

Dalam penyebarluasan informasi dan promosi kampanye, tentunya dibutuhkan  

media-media yang dapat membawa dan mempresentasikan info kampanye  

tersebut. Iain Ellwood (2002, hlm. 78) membagi media-media promosi menjadi 2  

dua kategori yakni media lini atas (above the line) dan media lini bawah (below  

the line). Media lini atas meliputi media pers, radio, televisi, cinema, media  

outdoor, dan transport. Media lini atas biasanya membutuhkan agensi periklanan  

dalam pembuatannya, dan membutuhkan biaya komisi. Media lini bawah adalah  

media-media selain media lini atas, yakni direct mail, pameran, packaging, print  

campaigns, dan lain-lain.. Berikut adalah beberapa media promosi yang umum  

digunakan: 

a. Media lini atas  

Media lini atas merupakan media-media yang dapat mencakup masyarakat luas 

secara massal dimana semua orang dapat melihatnya dan tidak secara  spesifik ke 
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individu tertentu. Biaya yang dibutuhkan untuk media lini atas  ini cenderung 

lebih mahal daripada media lini bawah, televisi, iklan koran, majalah, 

membutuhkan biaya yang tidak murah. Berikut adalah beberapa  media lini atas 

menurut Elwood (2002): 

1. Koran dan majalah  

Koran dan majalah sangat efektif dalam menananmkan pesan  kepada 

target audien sebab media ini dapat memuat informasi yang  banyak dan 

detail, serta dapat disimpan dan dibaca berulang kali (hlm. 78).  

2. Televisi  

Televisi merupakan media dengan biaya yang termahal, sebab ia  dapat 

menjangkau masyarakat yang luas. Iklan di televisi ini  biasanya singkat, 

menarik, dan diulang beberapa kali dalam jangka  waktu tertentu. 

Keuntungan dari media ini adalah tidak hanya  gambar diam yang 

ditampilkan, namun gambar bergerak, dan juga  suara yang dapat menarik 

perhatian audien (hlm. 80).  

3. Outdoor & transport  

Media ini biasa digunakan sebagai media sekunder yang  mengingatkan 

audien akan iklan utama di medium yang lainnya.  Media ini dapat dilihat 

oleh orang banyak dalam perjalanannya,  dan dalam jarak jauh, maka itu 

iklan ini harus secara instan  mempengaruhi pemirsanya. Media ini lebih 

efektif dalam  meningkatkan awareness / kesadaran audien ketimbang 

dalam  menyajikan informasi mendetail (hlm. 81).  
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b. Media lini bawah  

Media lini bawah lebih personal dan membutuhkan usaha distribusi dalam  

implementasinya. Media ini lebih dapat dikontrol untuk mengacu pada  

audien/target tertentu. Biaya yang dibutuhkan cenderung lebih murah  ketimbang 

media lini atas. Berikut adalah beberapa media lini bawah yang  umum digunakan 

menurut Ardhi (2013): 

1. Flyer  

Media ini berupa selembaran kertas yang dibagikan ke tempat  tertentu, 

dan orang dengan bebas dapat mengambilnya. Biasanya  berukuran tidak 

lebih dari A5 (14,8 cm x 21 cm) dan dapat lebih  kecil dari itu. Beberapa 

hal yang harus diperhatikandalam  penggunaan media ini sebagai media 

promosi adalah tampilan,  bahasa informasi, audien, lokasi penyebaran, 

dan biaya. Dengan  tampilan yang menarik, bahasa yang persuasif, lokasi 

penyebaran  yang tepat, akan membuat penyampaian pesan jadi lebih 

efektif  (hlm. 14).   

2. Brosur/Leaflet  

Brosur/leaflet adalah media seperti buku kecil, namun tidak dijilid,  dan 

biasanya hanya dilipat menjadi beberapa halaman.  Dibandingkan dengan 

flyer media ini memiliki beberapa kelebihan  yaitu dapat memuat 

informasi detail, dan lebih luas pengembangan  desainnya sebab memiliki 

space untuk digunakan (hlm. 16-18). 
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3. Booklet   

Booklet merupakan media yang berupa buku saku kecil dan dapat  berisi 

informasi-informasi detail mengenai produk atau pun  perusahaan. 

Keunggulan dari booklet adalah media ini dapat  memuat banyak 

informasi, mudah dibawa bawa, dan sangat  terpercaya. Ukurannya pun 

tidak terpaku pada satu ukuran saja,  sehingga desainer dapat lebih bebas 

dalam berkreasi. (hlm. 38) 

4. Poster  

Poster merupakan media yang biasa ditemukan di luar maupun  dalam 

ruangan. Ukurannya tidak lebih kecil dari A4 (21 cm x 29,7  cm) dan 

dapat lebih besar dari itu. Media ini didesain ditempel di tempat-tempat 

tertentu seperti tembok ataupun papan pengumuman, dan tidak untuk 

dipindah-pindahkan. Poster juga  berguna untuk menyampaikan informasi-

informasi mendetail  seperti siapa, kapan, dan dimana (hlm. 40). 

5. Banner  

Banner merupakan media promosi yang mudah dipasang di  berbagai 

tempat, biasanya diletakkan dimana sebuah acara promosi  itu dilakukan, 

dan berfungsi untuk menjelaskan promosi yang  dilakukan. Contohnya 

adalah banner yang diletakkan pada stand  pameran yang berfungsi untuk 

memberikan informasi mengenai  produk yang ditawarkan stand tersebut. 

Terdapat 2 jenis banner  yang biasa ditemukan, yaitu x-banner dan roll 

banner. Nama x-banner merujuk pada kerangka yang digunakan untuk  

membentangkan banner biasanya berbentuk huruf x. X-banner  memiliki 
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berbagai macam ukuran standar mulai dari ukuran terkecil 25 cm x 40 cm 

untuk di atas meja, 60 cm x 160 cm, 80 cm  x 180 cm, dan 80 cm x 200 

cm. Roll banner adalah bentuk banner  yang lain, perbedaannya adalah ia 

memiliki mekanisme gulung  otomatis pada bagian bawah banner yang 

memudahkan dalam  penyimpanan banner, dan sekaligus menjadi dudukan 

banner saat  digunakan. Roll banner ini cenderung lebih mahal ketimbang 

x- banner (hlm. 58).  

6. Stiker  

Stiker merupakan salah satu media yang atraktif, ia biasa diberikan  secara 

gratis pada audien maupun dengan syarat tertentu. Media ini  menjadi 

menarik karena dapat ditempel di mana saja sesuai  keinginan audien, dan 

biasanya memiliki desain yang menarik  sehingga menciptakan keinginan 

audien untuk memilikinya.  Terdapat bermacam Informasi yang dapat 

dimasukan dalam stiker,  mulai dari hanya logo, logo dengan kontak 

(mandatories), maskot,  dan lainnya. Ukuran yang digunakan dapat 

bermacam-macam,  namun cenderung kecil agar mudah dibawa dan 

ditempel ke  berbagai tempat, oleh karena itu konten yang dimasukkan 

harus  dibuat semenarik mungkin agar orang memiliki alasan untuk  

memiliki dan menggunakannya (hlm. 28).  

7. Merchandise  

Selain media-media di atas, terdapat juga media promosi dengan  bentuk-

bentuk lain seperti ballpoint, boneka, kaos, botol minum,  notebook, gelas, 

dan lain-lain. Biasanya media ini dicantumkan  logo perusahaan, dan 
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menggunakan warna warna yang mewakili  perusahaan tersebut. Media ini 

efektif dalam membawa citra perusahaan.  

 

2.3.  Desain Komunikasi Visual 

2.3.1.  Desain Grafis 

Desain merupakan ilmu yang mempelajari tentang eksplorasi visual, aspek 

budaya-sosial, filosofis, teknis, dan bisnis. Terdapat beberapa aktivitas yang 

termasuk di dalam desain, salah satunya adalah desain grafis. Amy Arntson 

(2012) mengatakan bahwa peran penting desain adalah sebagai bentuk 

identifikasi: untuk menjelaskan sesuatu, atau asal muasal sesuatu (tanda 

penginapan, spanduk, logo perusahaan, label kemasan). Fungsi kedua desain 

grafis adalah untuk informasi dan instruksi, mengindikasikan hubungan satu 

dengan yang lainnya dalam sebuah arah, posisi, dan skala (map, diagram, 

penunjuk arah). Fungsi ketiganya adalah sebagai presentasi dan promosi (poster 

dan iklan), yang dibutuhkan untuk menarik perhatian yang melihatnya dan 

membuat sebuah pesan menjadi berkesan (hlm.73).  

Yongky Safanayong (2006) dalam buku Desain Komunikasi Visual 

Terpadu menjabarkan tentang fungsi dari Desain Grafis, yakni: 

1. Untuk memberitahu atau memberikan informasi (to inform), 

mencangkup: menjelaskan, menerangkan dan mengenalkan. (hlm. 33) 

2. Untuk memberikan penerangan (to enlighten), mencangkup: membuka 

pikiran dan menguraikan. (hlm. 33) 
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3. Untuk membujuk (to persuade), mencangkup: menganjurkan 

(umumnnya dalam periklanan), komponen-komponennya termasuk 

kepercayaan, logika, dan daya tarik. (hlm. 34) 

 

2.3.2.  Fotografi 

Fotografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata “photos” yang 

bermakna cahaya dan “graphos” yang artinya melukis atau menulis. Dari kedua 

kata itulah kemudian terbentuk kata fotografi yang memiliki arti melukis dengan 

cahaya (Haryanto, 2010, hlm.27). Dalam fotografi terdapat obyek yang dapat 

diabadikan oleh kamera. Pada dasarnya obyek dibagi menjadi tiga kelompok 

besar, yaitu alam, manusia, dan budaya. Ketika seseorang mengambil gambar 

sebuah obyek yang menarik, terdapat suatu pesan yang ingin disampaikan oleh 

fotografer untuk disampaikan kepada yang melihat foto tersebut. Hal inilah yang 

menganggap bahwa fotografi merupakan media komunikasi visual. 

Dalam pengambilan obyek foto tentunya dibutuhkan keterampilan teknis 

agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan baik, salah satunya 

adalah dengan pengaturan komposisi. Menurut I’Anson (2009), komposisi 

merupakan kegiatan menangkap suatu subyek yang menarik perhatian baik bagi 

fotografer maupun bagi yang melihat hasil foto nantinya. Dalam menentukan 

sebuah komposisi dibutuhkan penyusunan berbagai elemen terlebih dahulu 

sebelum akhirnya ditangkap oleh kamera. Sebuah komposisi gambar ditentukan 

oleh beberapa hal, yaitu: 
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1. Point of interest 

Dalam point of interest subyek foto merupakan hal yang paling penting 

dalam pengambilan gambar. Gambar yang menarik selalu memiliki 

selalu memiliki satu hal yang menjadi pusat perhatian, hal yang 

menarik perhatian setiap yang melihatnya untuk pertama kali. Dalam 

hal ini, perhatikan juga elemen yang berada di sekitarnya, seperti 

warna, bentuk, dan ukuran, agar tidak lebih menarik perhatian 

dibandingkan subyek utamanya. (hlm. 153) 

2. The rule of thirds 

Rule of thirds atau yang dikenal juga dengan The Golden Rule 

merupakan kondisi ketika point of interest diletakkan pada posisi 

sepertiga jarak dari sisi-sisi bingkainya sehingga sisanya adalah 

duapertiga bagian dari bidangnya. (hlm.154) 

3. Depth of field 

Depth of field merupakan area di bagian depan atau belakang fokus 

foto yang memiliki ketajaman yang lebih dibandingkan sisi 

bersebrangannya. Depth of field ditentukan oleh aperture dan 

merupakan salah satu hal yang terpenting dalam fotografi. Semakin 

rendah aperture, maka semakin luas depth of field. Aperture f16 akan 

memberikan depth of field maksimum dan aperture f2 akan 

memberikan depth of field minimum. (hlm. 155) 
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4. Viewpoint 

Posisi kamera merupakan hal yang penting karena hal tersebut 

menentukan elemen yang akan diikutkan dalam pengambilan gambar 

dan menentukan bagaimana subyek mendapatkan pencahayaan yang 

baik. (hlm. 155) 

5. Orientation 

Pertimbangkan orientasi yang sesuai dengan obyek yang akan diambil 

gambarnya, apakah lebih baik dengan posisi horizontal atau vertikal. 

Orientasi ini merupakan cara yang efektif dan cepat dalam mengisi 

frame dan meminimalisasi ruang kosong pada gambar (hlm.157). 

2.3.3.  Layout 

Layout merupakan tata letak elemen-elemen desain pada suatu bidang dalam 

media tertentu untuk mendukung informasi yang ingin disampaikan (Rustan, 

2008). Untuk menyusun suatu layout yang baik, dibutuhkan prinsip-prinsip layout 

yang dapat memberikan hasil maksimal apabila diterapkan secara seksama. 

Prinsip dasar layout adalah juga prinsip dasar desain grafis, antara lain sequence 

(urutan), emphasis (penekanan), balance (keseimbangan), dan unity (kesatuan). 

Prioritas atau urutan dari yang harus diibaca pertama sampai yang paling akhir 

disebut dengan sequece atau urutan. (hlm. 55) 

Dengan adanya sequence akan membuat pembaca mengurutkan 

pandangan matanya sesuai dengan yang diinginkan. Sequence dapat dicapai 
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dengan adanya emphasis atau penekanan. Emphasis dapat diciptakan dengan 

berbagai cara, di antaranya: 

1. Memberi ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan elemen-elemen 

layout lainnya pada halaman tersebut. 

2.  Warna yang kontras dengan latar belakang dan elemen lainnya. 

3. Peletakkan posisi yang strategis atau yang menarik perhatian. 

4. Menggunakan bentuk atau style yang berbeda dengan sekitarnya. 

Salah satu pembentuk emphasis adalah kontras. Kontras tersebut bertujuan 

untuk membangun sequence. Ada bermacam-macam cara menciptakan kontras, 

bisa melalui ukuran, posisi, warna, bentuk, konsep yang berlawanan, dan masih 

banyak lagi. Berikutnya adalah balance atau keseimbangan. Sebuah layout harus 

menghasilkan kesan seimbang dengan menggunakan elemen-elemen yang 

dibutuhkan dan meletakannya pada tempat yang tepat. Tidak hanya pengaturan 

letak, tapi juga ukuran, arah, warna, dan atribut-atribut lainnya. Ada dua macam 

keseimbangan suatu layout, yaitu keseimbangan yang simetris (symetrical 

balance/formal balance) dan keseimbangan yang tidak simetris (assymetrical 

balance/informal balance). Balance yang dicapai secara simetris adalah dengan 

pencerminan. Layout dengan keseimbangan asimetris memberi kesan adanya 

pergerakan atau movement sehingga lebih dinamis dan tidak statis atau kaku. 

Penentuan waktu untuk menggunakan keseimbangan simetris dan asimetris sangat 

tergantung pada konsep desain yang dibawanya. Kesan formal yang dibawa oleh 

keseimbangan simetris cocok untuk desain yang membawa pesan konvensional, 

berpengalaman, terpercaya, dan kokoh. Sedangkan keseimbangan asimetris cocok 
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untuk desain yang modern, memiliki kesan berteknologi tinggi, bersahabat, dan 

muda. Sebuah layout memberi efek yang kuat bagi pembacanya, ia harus 

mempunya kesan unity atau kesatuan. Prinsipnya sama dengan kesatuan antara 

elemen-elemen desain. Teks, gambar, warna, ukuran, posisi, style, dan lainnya. 

Semua elemen harus saling berkaitan dan disusun secara tepat. Tidak hanya dalam 

hal penampilan, kesatuan di sini juga mencakup selarasnya elemen-elemen yang 

terlihat secara fisik dan pesan yang ingin disampaikan dalam konsepnya. Grid 

merupakan struktur yang menyatukan sebuah desain. Grid merupakan sesuatu 

yang memberikan desainer kemampuan untuk membentuk kalimat. Dengan 

mengatur dan tetap berada pada grid, posisi setiap elemen pada layout akan tepat 

sesuai ukuran jarak yang diinginkan. Grid dapat membuat desain lebih efisien, 

cepat, dan konsisten dalam pembuatannya, dan membantu untuk memberikan 

gambaran susunan yang jelas pada setiap halaman. (hlm. 57-66) 

2.3.4. Elemen Desain 

Richard Poulin dalam bukunya yang berjudul The Language of Graphic Designer  

(2001) menjelaskan elemen-elemen yang terdapat dalam desain. Elemen-elemen  

ini layaknya huruf dalam alfabet. Untuk dapat berbahasa, seseorang perlu  

memahami huruf, dan untuk dapat mendesain, seorang desainer grafis perlu  

memahami elemen-elemen dalam desain. Setidaknya terdapat 26 elemen desain  

yang disebutkan oleh Poulin yaitu point, line, shape, form, light, color, texture,  

scale, movement, space, balance, symmetry, asymmetry, tension, closure,  

expression, abstraction, tone, contrast, figure-ground, frame, proportion, image,  

pattern, typography, dan grid. 
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