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 Pada dasarnya, terdapat 7 elemen dasar untuk dapat 

mengerjakan sebuah proyek desain grafis.

 Ketujuh elemen tersebut dapat dibedakan dalam bentuk dan 

sifatnya. Rata-rata, sebuah konsep pengembangan bidang desain grafis 

akan menekan pada beberapa unsur terbaik penyusunnya. Jadi, 

menggunakan elemen-elemen dalam komposisi yang tepat untuk 

membuat sebuah desain bisa menjadikan pekerjaan lebih cepat selesai 

dan dalam komposisi yang sempurna.

 Untuk dapat menyelesaikan sebuah proyek desain grafis yang 

baik, terdapat 7 elemen desain grafis yang terdiri dari titik, garis, bidang, 

tekstur, bentuk, ruang, dan warna.



 Titik adalah satuan terkecil dalam desain, titik 

biasanya diwakili oleh bentuk lingkaran, dimana sebuah 

lingkaran tetap dikatakan titik mulai dari ukuran pixel 

sampai sebesar bidang desain.

 Pemanfaatan titik sebagai elemen rupa biasanya 

sebagai ornament atau background, dan bersifat abstrak. 

n a m u n  d a l a m  be be ra p a  h a l ,  te rd a p at  j u g a  ya n g 

menggunakan titik sebagai fokus utama atau penekanan 

(emphasis) dalam desain.

TITIK
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 Menjadi salah satu 7 elemen desain grafis, garis 

adalah bentuk perluasan dari wujud elemen desain titik. 

Bisa diartikan bahwa garis menjadi sebuah alur yang dibuat 

menggunakan suatu gerakan yang berawal dari titik, 

kemudian diakhiri dengan titik pula.

 Fungsi dari sebuah garis adalah untuk membuat 

pandangan seseorang bergerak mengikuti arahnya, hingga 

mereka sampai dari satu objek ke objek lainnya.

 Dalam beberapa gambaran desain, garis menjadi 

salah satu bentuk sederhana yang dapat memberi 

gambaran terkait satu arah informasi. Garis pun dapat 

digunakan untuk membagi sebuah ruang dalam desain.
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 Bidang menjadi salah satu dari tujuh elemen rupa 

yang memiliki wujud mendatar. Dapat dikatakan bahwa 

elemen bidang mempunyai dua dimensi saja, yakni dimensi 

panjang dan lebar.

 Bidang dapat dibentuk serta dilihat dari beragam 

posisi arah. Sebuah bidang baru dibatasi ukuran dan 

bentuknya jika terdapat garis yang digambarkan sebagai 

pembatas pada bidang. Untuk membentuk sebuah bidang 

pun, biasanya para desainer akan menggunakan beberapa 

garis elemen.

 Bidang dapat diubah dan dibentuk sesuka hati 

oleh sang desainer, mengingat sifatnya yang berupa dua 

dimensi. Sehingga, proporsi bentuk, panjang, lebar dan 

posisinya dapat diubah sesuai dengan keinginan sang 

desainer.
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 Tekstur adalah salah satu elemen rupa yang 

wujudnya dapat diperhatikan dari sebuah permukaan benda 

dengan beragam corak, motif dan warna tertentu. Kualitas 

dari permukaan objek, baik itu berupa kertas, halaman 

elektronik, papan dan lainnya harus mencerminkan dua hal 

yakni jenis tekstur taktik dan tekstur visual.

a. Tekstur Taktik  (Nyata)

Pada tekstur taktik, permukaannya dapat dirasakan 

menggunakan jari masing-masing. Sehingga banyak 

desainer mengenal nama tekstur taktik sebagai tekstur 

nyata.

b. Tekstur Visual  (Semu)

Penerapan jenis tekstur visual lebih memperlihatkan akses 

te k s t u r  s e c a r a  i l u s i .  S e h i n g g a  k i t a  h a nya  a ka n 

mendapatkan imperasi sederhana dari gambaran objek 

desain. Dengan tekstur visual, Anda tidak dapat betul-betul 

merasakan bagaimana perasaan saat menyentuh tekstur 

objek dalam desain. Oleh sebab itu, tekstur visual juga 

sering kali dikenal dengan nama tekstur semu.
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a. Bentuk Huruf

Sesuai namanya, kelompok huruf mampu memperlihatkan 

bentuk visual dari bahasa verbal ataupun tulis. Anda bisa 

melihat unsur dan sifat dari bentuk kelompok huruf seperti 

abjad atau alfabet A, B, C, D dan seterusnya.

b. Bentuk Simbol

Selain kelompok huruf, terdapat pula bentuk dalam simbol. 

Simbol merupakan objek yang masih mewakili representasi 

sejumlah bentuk benda, namun dengan cara yang lebih 

sederhana.

Elemen bentuk simbol lebih menekankan pada penggunaan 

makna di dalamnya. Sehingga, orang-orang yang melihat 

simbol pasti akan perlu waktu untuk mencermati dan 

berpikir guna memahami apa saja makna yang tersimpan 

dibalik simbol yang diperlihatkan.
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 Ruang kosong / white space sangat berguna 

dalam penerapan layout desain. Selain memiliki fungsi 

untuk memudahkan mata untuk membaca dan tidak 

membuat lelah. White space juga memiliki fungsi 

untuk membuat desain yang dibuat lebih terlihat 

elegan. Semakin banyak objek atau tulisan dalam 

desain sehingga membuat desain terlihat rame, 

semakin lelah juga mata pembaca untuk membacanya, 

dan akan semakin malas untuk melihatnya.

 White space disini bukan diartikan sebagai 

warna putih, namun bisa diartikan sebagai ruang 

kosong / pemberian jarak pada elemen elemen desain. 

apapun warnanya, dapat diartikan sebagai white 

space.
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 Elemen warna menjadi satu modal paling utama 

dalam memaksimalkan sebuah desain grafis. Sebuah 

desain yang baik pasti akan memperlihatkan berbagai 

macam standar warna yang lebih beragam. Bisa dikatakan 

unsur warna inilah yang berperan penting membuat sebuah 

desain memiliki makna dan temanya tersendiri.

Warna menjadi salah satu unsur terpenting di sebuah objek 

desain. Oleh sebab itulah warna akan memberi unsur 

identitas. Pun juga beberapa manfaat lainnya dari warna, 

s e p e r t i  l e b i h  m u d a h  d a n  t e p a t  s a s a r a n  d a l a m 

menyampaikan pesan ke audiens.

Karakter warna bisa dibedakan berdasarkan pada objek 

desain. Jika kita perhatikan pada prakteknya, memang ada 

pembangunan unsur warna, seperti warna karena sinar 

atau yang sering disebut sebagai Additive Color atau RGB. 

Kemudian ada juga warna dari unsur tinta atau sering 

disebut sebagai Subtractive Color atau CMYK.
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