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Gambar 1:  
Lingkaran warna muda dan tua 

 

 
 

Warna merupakan faktor yang 
dominan dalam tampilan se-
buah desain grafis. Orang 
akan tertarik pada desain 
grafis pertama kali pada warna 
yang dapat mencerminkan 
suasana hati bagi yang meli-
hatnya. Warna dalam grafis 
komunikasi bisa ditampilkan 
pada background , ilustrasi, 
atau pada tipografi yang 
kontras. Jenis warna yang 
ditampilkan sesuai dengan 
tempat lay-outnya jelas mem-
punyai maksud dan tujuan 
dalam komunikasi, sesuai de-
ngan fungsi informasi, apakah 
tampilan pada ilustrasi /gam-
bar, tipografi, dan back-
ground.  

Setiap warna memberi kesan 
tersendiri, karena dipengaruhi 
oleh alam sekitar kita dan 
pengalaman / suatu kejadian 
yang pernah dialaminya sebe-
lumnya. Warna biru kadang 
dipengaruhi oleh warna langit 
atau air laut. Warna hijau yang 
mengingatkan pada kita sebu-
ah gunung yang lebat atau 
tanaman yang subur. Warna 
merah kadang kita diingatkan 
pada darah yang keluar dari 
binatang kurban, atau api yang 
membara melalap sederetan 
pertokoan. Warna kuning yang 
mengingatkan kita pada sebu-
ah warna jeruk atau padi yang 
sudah siap panen. Kesemu-
anya itu merupakan penga-
laman atau kejadian yang 

pernah dialami untuk sebagai 
dasar perpikir dalam menam-
pilkan warna dalam karya 
grafis komunikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komposisi Warna 

Kita mengenal dua golongan 
warna, yaitu warna panas 
(merah, jingga, kuning) dan 
warna dingin (hijau, biru, 
ungu). Dua kelompok warna ini 
kadang ditampilkan dalam 
karya grafis komunikasi me-
ngarah ke warna panas, warna 
dingin, atau penggabungan 
warna panas dengan warna 
dingin (warna kombinasi). 

 

WARNA 

DALAM PRODUKSI 

GRAFIKA 
Pujiyanto 
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Gambar 2: Warna panas  
sebagai penggugah reaksi 

 

Gambar 3: Kualitas keceriaan dan 
kesegaran pada hadirnya warna roduk 

 

Gambar 4:  
Suasana sejuk menghiasi cover majalah ini 

 

a. Warna Panas 

Dari sudut kejiwaan, warna 
panas dihubungkan dengan 
sikap spontan, meriah, ter-
buka, memacu gerak, dan 
menggelisahkan. Kelompok 
warna panas ini antara lain 
warna merah dianggap warna 
jantan, lambang darah yang 
mengalir di dalam tubuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merah jambu mengesankan 
kewanitaan. Warna jingga 
mengesankan bersih, mem-
bangkitkan selera, ramah dan 
hangat. Warna kuning menan-
dakan penuh gairah, ceria, 
dan tenang. 

 

b. Warna Dingin 

Warna dingin dihubungkan 
dengan dengan sikap ter-
tutup, sejuk, santai, penuh 
pertimbangan. Kelompok war-
na dingin, antara lain warna 
hijau melambangkan bangkit-
kan ketenagaan di bumi, atau 
sesuatu yang tumbuh dan 
adanya harapan. Warna biru 
memberikan kesan tenang, 
dan kesunyian di langit. 
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Gambar 5: Dua warna dingin dipadukan 
dengan mempertimbangkan kekuatan 
warna, seperti warna hijau di bidang 

yang sempit dihimpit oleh warna biru tua 
yang mempunyai bidang luas 

 

Gambar 6: Warna biru yang dipadukan 
dengan obyek warna merah namun 

menyatu kekuatannya 

 

Gambar 7: Meskipun warna kuning 
dipadukan dengan sedikit warna biru 

tetap warna kuning yang dominan untuk 
mengejar estetika verbal, yaitu 

keceriaan, dan kesegaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Warna Kombinasi (Panas 
dan Dingin) 

Warna kombinasi merupakan 
penggabungan kelompok war-
na dingin dengan kelompok 
warna panas yang ditampilkan 
dalam sebuah karya grafis 
komunikasi.  

Warna panas bisa dipakai 
sebagai warna dasar atau 
background, begitu juga seba-
liknya warna dingin bisa 
dipergunakan sebagai warna 
dasar atau background. Itu 
semua sahsah saja asalkan 
mempertimbangkan keseim-
bangan secara keseluruhan 
dan maksud tujuan media.  
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NO WARNA LAMBANG 

1 Kuning Kehidupan, kemulyaan 

2 Merah Perempuan, larangan, rakus 
3 Hijau Kesuburan, kematian 

4 Biru Kesakitan, gelap 
5 Ungu Romantis, taubat 

6 Putih Laki-laki, harum, hidup, terang 
7 Hitam Tua, kematian, keras kepala 

 

 

Warna Sebagai Identifikasi Budaya/Tradisi 

 

Hanya saja bila warna dingin 
sebagai background, maka 
obyek lain yang berwarna 
panas akan tampak kelihatan 
meskipun ukurannya lebih 
kecil. Beda halnya dengan 
warna panas sebagai back-
ground, tentu akan lebih domi-
nan meskipun obyek yang 
ditampilkan berwarna dingin. 

2. Penerapan Warna 

a. Warna Sebagai Identi-
fikasi Budaya/Tradisi. 

Masyarakat yang masih kental 
dengan tradisi budayanya, 
atau masih mengemban wa-
risan nenek moyang, tentunya 
aturan-aturan, perilaku, adat-
istiadat, hukum, atau kebiasa-
an selalu dijaga dan diemban. 
Kegiatan-kegiatan bernuansa 
agamis atau kepercayaan te-
rus dipertahankan untuk men-
capai kelanggengan di dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bila berani menentang atau 
melanggarnya akan mengaki-
batkan musibah pada diri 
manusia. Warna, salah satu 
pedoman kepahaman pening-
galan masa lalu, seperti 
falsafah warna penggabungan 
Hindu Islam jaman Sunan 
Kalijaga di bawah ini: 
1) Warna hitam yang dikenal 

dengan luamah atau ego-
sentros, yang mem-punyai 
sifat angkara murka, dan 
penghalang maksud baik. 
Atau warna hitam menun-
jukkan arah Utara, yaitu 
arah menuju kematian. 

2) Warna kuning yang dikenal 
sebagai sufiah atau eros, 
yang mempunyai sifat budi 
yang kurang baik, perusak, 
dan merintangi kesela-
matan. Warna kuning juga 
diartikan sebagai arah 
Barat, yaitu arah menuju 
kerusakan. 
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NO WARNA PERUSAHAAN LEMBAGA 

1 Kuning/ 
Orange 

Perusahaan jamu Air Mancur, 
SCTV,  ANTV, TVRI 

Universitas 

2 Merah Perusahaan rokok Gudang 
garam, Perusahaan rokok 
Jarum, Tran TV, JTV, TV7 

Palang Merah Indonesia 

3 Hijau Perusahaan rokok Wismillak Institut, Dinas Pertanian, 
MUI 

4 Biru Perusahaan rokok Bentoel, Bank 
BCA, Bank Mandiri, RTCI, TPI 

Dinas Air Minum, BKKBN 

5 Ungu Perusahaan konsmetik Tulib, 
Bank Jatim, Indosiar, MetroTV 

Lembaga Kristiani 

6 Putih Perusahaan rokok Sampurna Dinas Kesehatan 

7 Hitam Perusahaan rokok Diplomat Lembaga Permasyarakatan 

 

Warna Sebagai Penguat Lembaga 

3) Warna merah yang di-
kenal dengan nama pole-
mos atau amarah, yang 
mempunyai sifat pemarah, 
hawa nafsu, dan menutup 
kewaspadaan. Warna me-
rah menunjukkan ke arah 
Selatan, yaitu arah menuju 
kedewasaan dan kecer-
matan. 

4) Warna putih yang dikenal 
dengan religios atau mut-
mainah yang mempunyai 
sifat jujur, ketenangan, dan 
ketentraman jiwa. Warna 
putih menunjukkan ke arah 
Timur, yaitu arah menuju 
awal kebangkitan. 

Bila ditinjau lebih luas sesuai 
dengan peradaban dan kegi-
atan manusia, tentunya warna 
bisa berkembang pengerti-
annya, seperti warna merah 
diindentikan perempuan men-
truasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warna hijau yang selalu 
dipakai untuk menutupi orang 
yang meninggal dunia, atau 
warna hitam sebagai tanda 
kelanggengan dalam kemati-
an abadi. 

b. Warna Sebagai Penguat 
Lembaga 

Lembaga yang bonafide dan 
professional tentunya mempu-
nyai identitas warna lembaga. 
Warna lembaga merupakan 
strategi komunikasi lembaga 
terhadap masyrakat, di sam-
ping itu bila lembaga mempu-
nyai warna khas tanpa ke-
sulitan masyarakat mengena-
linya tanpa harus berpikir pan-
jang terhadap lembaga yang 
memakainya. Sebagai contoh 
seorang seles promotion yang 
memakai baju merah tua yang 
mengedarkan produk rokok 
tertentu, jelas ini mempro-
mosikan produk rokok kelu-
aran rokok Djarum.  
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NO WARNA SIFAT LAMBANG 

1 Kuning Terang, cemerlang, 
bahaya, ceria, hidup, 
ada harapan, riang 
gembira 

Keceriaan, kegembiraan, 
kejayaan, kebesaran, 
kematangan 

2 Merah Agresif, merangsang, 
menarik, 
menggairahkan 

Berani, bahaya, jantan, 
kuat, perselisihan, 
semangat 

3 Hijau Pasif, istirahat, tenang, 
segar, alami 

Kepercayaan, 
keabadian, kesegaran, 
muda, mentah 

4 Biru Dingin, damai, 
nyaman, tentram 

Harapan, kesepian, 
keakraban, 
kebersamaan 

5 Ungu Agung, wibawa, 
angkuh, negatif, 
mundur, tenggelam, 
khidmat 

Perkasa, sedih, murung, 
menyerah, tobat 

6 Putih Positif, bersih, 
cemerlang, ringan 

Perdamaian, kesucian, 
Kepolosan, kesopanan 

7 Hitam Menekan, gelap Menakutkan, misterius, 
kehancuran, kesalahan 

 

Warna Sebagai Pendekatan Rasa Psikologis 

Warna yang dipakai dalam 
perguruan tinggi, seperti ku-
ning yang dipakai oleh Uni-
versitas Negeri, warna hijau 
menunjukkan Institut Negeri, 
dan sebagainya. 

Merambaknya kampanye da-
lam pemilihan umum sering 
kali jalan dibanjiri oleh warna 
kaos tertentu, ada merah, 
kuning, hijau, biru, ungu dan 
sebagainya. Sehingga orang 
bilang, ”di jalan raya baru ban-
jir darah”, maksudnya dipenuhi 
partai yang berwarna merah. 
Kostum kesebelasan sepak-
bola yang selalu mema-kai 
warna tertentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warna yang dipakai pemain 
sepakbola tersebut sebenar-
nya menunjukan tempat atau 
daerah, seperti Arema warna-
nya biru, atau kesebelasan 
Indonesia yang selalu me-
makai merah-putih. 

c. Warna Sebagai Pende-
katan Rasa Psikologis 

Warna dapat mempengaruhi 
psikologi seseorang, baik 
semangat hingga malas. Kece-
riaan merupakan sifat sese-
orang. Keadaan ini bisa 
diwujudkan dengan menggu-
nakan warna kuning, sebagai 
lam-bang keceriaan. 
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NO WARNA RASA JENIS BENDA 

1 Kuning/Orange Asam Jeruk 
2 Merah Pedas, manis Cabe, strawberry 

3 Hijau Pahit Jamu 

4 Biru Sejuk Mint 

5 Ungu Manis Anggur 

6 Putih Manis Susu 

7 Hitam Lembut, kelam Rambut 

 

NO JENIS WARNA PERPADUAN WARNA 

1 Komplementer Merah dengan hijau 
Kuning dengan ungu 
Biru dengan jingga 

2 Analog Biru ke kuning 
Kuning ke merah 
Merah ke biru 

3 Chroma intensitasnya tinggi Kuning, jingga, dan merah 

 

Warna Sebagai Penunjuk Produk 

Warna Sebagai Daya Tarik 

d. Warna Sebagai Penunjuk 
Produk 

Warna dalam kemasan bi-
asanya diarahkan ke produk 
atau isi kemasan khusunya 
kemasan makanan dan mi-
numan. Warna dalam aplikasi 
ke kemasan antara lain: 

 Citra merek 
Warna dapat menciptakan ci-
tra merek atau perusahaan. 

 Mengabadikan isi produk. 
Yaitu merekam warna produk 
yang divisualkan ke dalam 
kemasan. 

 Pajangan 
Mempunyai daya tarik kepada 
konsumen bila kemasan dipa-
jang di etalase. 

 Penjelas 
Kemasan dapat memperjelas 
isi produk, tanpa membuka 
kemasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keamanan 
Warna merupakan sebuah 
tanda, misalkan warna merah 
yang berarti produknya rasa-
nya manis atau pedas. Tanda 
ini bagi orang yang sakit tidak 
suka pedas jelas akan memilih 
warna lain. 

e. Warna Sebagai Daya 
Tarik 

Warna mempunyai daya tarik 
yang tinggi, khususnya warna-
warna yang cerah. Anak-anak 
dalam pemilihan warna ba-
nyak yang cerah, sebaliknya 
bagi orang dewasa memilih 
warna yang kalem, lembut, 
dan tua. Kondisi inilah ditang-
kap desainer kemasan selain 
diarahkan ke produk juga 
diarahkan ke sifat konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


