




 WARNA dikenal oleh manusia -menurut catatan sejarah yang pernah 

ada- sejak ditemukannya lukisan berwarna yang terdapat didalam dinding gua 

jaman batu dan bangunan-bangunan bersejarah. Asal mula warna itu sendiri 

tidak ada yang mengetahui secara pasti, namun yang pasti Allah SWT telah 

menciptakan jutaan warna di alam semesta sebelum manusia itu ada.

 Terdapat sebuah teori yang menyederhanakan 

warna yang ada di alam semesta menjadi 4 kelompok, 

yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier dan 

warna netral. Dinamakan Teori Brewster, karena 

dikemukakan oleh Sir David Brewster pada tahun 1831.

 Kelompok warna ini sering disusun dalam 

Lingkaran Warna Brewster, yang disebut mampu 

menjelaskan teori kontras warna (komplementer), split 

komplementer, triad, dan tetrad.



Warna  Primer

Merupakan warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna-warna lain. Warna yang termasuk dalam 

golongan warna primer adalah merah, biru, dan kuning.

Warna  Sekunder

Merupakan hasil pencampuran warna-warna primer dengan proporsi 1:1. Misalnya warna orange merupakan 

hasil campuran warna merah dengan kuning, h�au adalah campuran biru dan kuning, dan ungu adalah 

campuran merah dan biru.

Warna  Tersier

Merupakan campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna sekunder. Misalnya warna jingga 

kekuningan didapat dari pencampuran warna kuning dan jingga. Warna coklat merupakan campuran dari 

ketiga warna merah, kuning dan biru.

Warna  Netral

Warna netral merupakan hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 1:1:1. Warna ini sering muncul 

sebagai penyeimbang warna-warna kontras di alam. Biasanya hasil campuran yang tepat akan menghasilkan 

warna yang  kehitaman.



 Sudah kita ketahui RGB merupakan 

singkatan dari Red Green Blue (Merah H�au Biru) 

yang merupakan skema warna yang diterapkan 

dalam kebutuhan warna digital. Tapi pernah ga sih 

kita berpikir mengapa harus RGB ?  mengapa tidak 

memakai warna primer merah biru kuning saja? 

apakah tidak bisa? apa alasan nya? yuk, kita pahami 

penjelasan berikut ini.



 Dalam perangkat digital, tentu warna–warna tampil dalam layar, 

layar yang sedang kita lihat saat ini sebenarnya adalah sebuah lampu 

berwarna dari pixel-pixel kecil yang digabungkan sebanyak resolusi 

layar sehingga bisa membentuk visual yang saat ini kita lihat bersama.

 Pada dasarnya layar menyala dari gelap ke terang dengan 

mengontrol cahaya dalam setiap pixel nya. sedangkan kita ketahui 

satu pixel adalah ukuran yang sangat kecil sekali sehingga manusia 

harus mencari tahu mode warna apa yang efektif untuk mengisi satu 

pixel layar dengan sedikit mungkin lampu jenis warna di setiap 

pixelnya namun bisa menghasilkan semua warna. Dan warna RGB 

merupakan model warna yang memungkinkan karena sifatnya yang berupa pencahayaan (additive 

color mode) yang akan memudahkan pixel untuk mengontrol lampu warna apa yang akan menyala.

 Mengapa memudahkan? karena semakin banyak unsur warna RGB dikeluarkan maka 

akan semakin terang begitu juga sebaliknya. hal ini tidak bisa dilakukan jika menggunakan warna 

primer atau CMYK karena kedua warna ini tidak bersifat warna pencahayaan. 



Dalam mengatur komposisi dalam sebuah desain,
transformasi warna pada mode RGB

dapat d�adikan panduan dalam penyelarasan warna.
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HUKUM
BERKURBAN
ATAS NAMA PERUSAHAAN

WARNA UTAMA

Turquois Blue

WARNA PENDAMPING

Pink Purple Martian Green

White Orange

PENYELARASAN WARNA

Masuknya warna Pink, Purple dan Martian Green, tentu membutuhkan proses
penyelarasan warna sehingga membuat etiga warna pendamping dapat
menyatu dengan warna utama.
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