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• Logo merupakan identitas yang 
dipergunakan untuk 
menggambarkan citra dan 
karakter suatu lembaga atau 
perusahaan maupun organisasi.  

• Pada prinsipnya, logo merupakan 
simbol yang mewakili sosok, 
wajah, dan eksistensi suatu 
korporasi (perusahaan, organisasi, 
event, dll). 

PENGENALAN LOGO  



LOGO YANG BAIK 
 
• Original dan Destinctive ; memiliki nilai khas, unik, dan daya pembeda 

yang jelas. 

• Legible ; memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun 
diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda 

• Simple atau sederhana;  mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu 
yang singkat. 

• Memorable ; cukup mudah diingat, karena keunikannya, bahkan dalam 
waktu yang relatif lama. 

• Easily assosiated with the corporate ; mudah dihubungkan atau 
diasosiasikan dengan jenis usaha atau citra suatu korporasi. 

• Easyly adaptable for all graphic media ; kemudahan mengaplikasikan logo, 
baik yang menyangkut bentuk fisik, warna, maupun konfigurasi logo pada 
berbagai media grafis. 

 

menurut David E. Carter : 



 



JENIS - JENIS LOGO                     
 
• Logotype / Logo alfabetic ;  

logo yang unsur pembentuk utamanya berupa 
kata atau huruf atau angka atau unsur-unsur 
visual yang terucap atau tulisan khas yang 
mengidentifikasikan suatu nama atau merk 



• Logogram / Logo pictorial; logo yang unsur 
pembentuk utamanya berupa bentuk atau  
gambar atau unsur-unsur visual yang tidak 
terucap 

JENIS - JENIS LOGO                     
 



• Logo Campuran  

 logo yang merupakan gabungan alfabetic dan 
pictorial dalam satu komposisi 

JENIS - JENIS LOGO                     
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Model Warna 

https://plus.google.com/110409369829265360481
http://4.bp.blogspot.com/-a9rRpL72dfI/TbkKftYXQRI/AAAAAAAAABg/zbRzcbBdSV0/s1600/warna+additive.jpg


Warna Additive 

• Warna Additive adalah percampuran warna 
primer cahaya yang terdiri atas warna red, 
green dan blue dimana pencampuran ketiga 
warna  primer tersebut akan menghasilkan 
warna putih 
 

http://4.bp.blogspot.com/-a9rRpL72dfI/TbkKftYXQRI/AAAAAAAAABg/zbRzcbBdSV0/s1600/warna+additive.jpg


• Kombinasi antara dua warna primer akan 
menghasilkan warna sekunder. Warna sekunder 
tersebut yaitu: cyan(gabungan warna green dan 
blue), magenta (gabungan warna blue dan red) 
dan yellow (gabungan warna red dan green)  

• Prinsip pencampuran warna additive diterapkan 
pada monitor, TV, video,scanner, dan lain-lain 
 

Warna Additive 
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Warna Subtractive 
• Warna subtractive adalah warna sekunder dari 

additive, namun   secara material warna 
subtractive berbeda dengan warna additive. 
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Warna Subtrative 

• Warna subtractive adalah warna sekunder dari 
additive, namun   secara material warna 
subtractive berbeda dengan warna additive. 

• Warna additive dibentuk dari cahaya 
sedangkan warna subtractive dibentuk dari 
pigment warna. 
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• Warna subtractive terdiri dari cyan, magenta, 
yellow dan back dan komposisiya tidak seluas 
warna additive karena dibatasi oleh 
kemampuan pigment pembentuk warna. 

• Contoh warna subtractive adalah tinta cetak 
dan cat 

 

Warna Subtractive 
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 Warna Tinta Offset 
 

• Warna tinta offset adalah warna subtractive 
yang diperkaya kepekatannya dengan 
menambahkan warna black yang bersifat 
transparan. 

• Secara teori, apabila ketiga warna subtractive 
digabungkan akan membentuk warna hitam, 
kenyataannya terbentuk warna kecoklatan. 
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• Pada Photoshop ada 4 jenis model 
warna, yaitu : 

• Model warna RGB 

• Model warna CMYK 

• Model warna Lab 

• Model warna HSL 

 



• Model Warna RGB 

• Model warna RGB dipengaruhi oleh jenis 
peralatan yang digunakan sehingga disebut 
sebagai dependent color. Karena itu, 
colorspace yang dimiliki model warna ini 
sangat bervariasi. 

• Contohnya : monitor, scanner dan camera 
digital.  

 



• Model Warna CMYK 
• Model warna CMYK dipengaruhi oleh pigment 

tinta dan bahan cetak (kertas) yang digunakan, 
sehingga disebut juga sebagai dependent 
color. 

• Semakin bagus kualitas pigment dan kertas 
yang digunakan maka colorspace yang 
dihasilkan semakin besar pula 

• Contohnya : tinta cetak  
 



• Model Warna Lab 
• Lab merupakan model warna berbentuk tiga dimensi 

yang mempunyai colorspace yang paling besar. 
• Model warna ini disebut sebagai independent color 

karena tidak dipengaruhi oleh benda yang 
menggunakannya. 

• Lab dibuat berdasarkan persepsi warna mata manusia 
oleh CIE (Commission Internationale d’Eclaire) pada 
tahun 1976. 

• CIE merupakan badan Internasional yang membuat 
standarisasi warna dan cahaya.  
 



Apa itu Lab? 

• L, adalah lightness-terang gelapnya warna  

• A, adalah jangkauan warna dari red-green 

• B, adalah jangkauan warna dari blue-yellow 

 



• Dalam aplikasinya Lab dinyatakan dalam 
bentuk HSL/LCH Model Warna HSL 

• HSL merupakan singkatan dari Hue, Saturation 
dan Lightness 



• HSL disebut juga dengan LCH yang merupakan 
singkatan dari: w Lightness, Chroma dan Hue 

 



• Lightness 

• Lightness disebut juga dengan 
luminance, brightness atau value.  

 

• Lightness adalah nilai gelap 
terangnya suatu warna yang 
berfungsi untuk mengoreksi warna 
seberapa terang atau gelap warna 
tersebut dengan nilai berkisar antara 
0 hingga 100. 
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• Chroma 
• Chroma/Saturation adalah derajat intensitas 

suatu warna dengan nilai antara -80 hingga 
120 yang berfungsi untuk mendefinisikan 
kemurnian suatu warna, baik cenderung kotor 
(grayish) maupun cenderung dominan 
(murni).  

• Warna yang kurang saturasinya akan kelihatan 
keabu-abuan.  
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• Hue 

• merupakan karakteristik 
warna berdasarkan 
panjang gelombang cahaya 
yang dipantulkan atau 
dibiaskan oleh suatu obyek.  

• Nilai hue didefiniskan 
dalam lingkaran warna 
dengan nilai 0 hingga 360 
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