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Pengertian Desain Grafis

• Desain Grafis berasal dari 2 buah kata yaitu Desain

dan Grafis, kata Desain berarti proses atau perbuatan 

dengan mengatur segala sesuatu sebelum bertindak atau 

merancang. Sedangkan Grafis adalah titik atau garis 

yang berhubungan dengan cetak mencetak.



Pengertian Desain Grafis

• Desain Grafis adalah kombinasi kompleks antara 

kata-kata, gambar, angka, grafik, foto dan 

ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari 

seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-

elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan 

sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang 

gambar.



Proses & Aspek Desain Grafis

• Proses desain pada 
umumnya pemperhitungkan 
aspek fungsi, estetik dan 
berbagai macam aspek 
lainnya, yang biasanya 
datanya didapatkan dari 
riset, pemikiran, 
brainstorming, maupun 
dari desain yang sudah ada 
sebelumnya. 



Seni dalam Desain Grafis

• Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif 
(kinerja, motivasi, komitmen kerja) dan keterampilan 
visual, termasuk didalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, 
pengolahan gambar, dan tata letak.

http://www.ahlidesain.com/tipografi.html
http://www.ahlidesain.com/tag/fotografi


Kategory 

Desain Grafis
Secara garis besar, 
desain grafis dibedakan 
menjadi beberapa 
kategori:

• Printing (Percetakan) yang 
memuat desain buku, 
majalah, poster, booklet, 
leaflet, flyer, pamflet, 
periklanan, dan publikasi 
lain yang sejenis.

• Web Desain: desain untuk 
halaman web.



Kategory 

Desain Grafis
• Film termasuk CD, DVD, CD 

multimedia untuk promosi.

• Identifikasi (Logo), EGD 
(Environmental Graphic 
Design) : merupakan desain 
profesional yang mencakup 
desain grafis, desain arsitek, 
desain industri, dan arsitek 
taman.

• Desain Produk, Pemaketan 
dan sejenisnya.



Software/aplikasi 

tata letak (layouting)
• Program ini sering digunakan untuk keperluan

pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster,
dan lain yang sejenis. Program ini mampu
mengatur penempatan teks dan gambar yang
diambil dari program lain (seperti Adobe
Photoshop).

• CorelDraw

• Adobe FrameMaker

• Adobe In Design

• Adobe PageMaker

• Corel Ventura

• Microsoft Publisher

• Quark Xpress



Software/aplikasi Vektor (Garis)

• Program yang termasuk dalam
kelompok ini dapat digunakan untuk
membuat gambar dalam bentuk
vektor/garis sehingga sering disebut
sebagai Illustrator Program.

• Adobe Illustrator

• Beneba Canvas

• CorelDraw

• Macromedia Freehand

• Metacreations Expression

• Micrografx Designer



Software/Aplikasi pengolah 

Gambar Bitmap
• Program yang termasuk dalam kelompok ini 

dapat dimanfaatkan untuk mengolah 
gambar/manipulasi foto (photo retouching). 



• Adobe Photoshop

• Corel Photo Paint

• Macromedia Xres

• Metacreations Painter

• Metacreations Live Picture

• Micrografx Picture Publisher

• Microsoft Photo Editor

• QFX

• Wright Image



Software/Aplikasi Film (Video)

• Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat 
dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai 
macam format. Pemberian judul teks (seperti karaoke, teks 
terjemahan, dll) juga dapat diolah menggunakan program 
ini. 



Lanjutan...

• Adobe After Effect

• Power Director

• Show Biz DVD

• Ulead Video Studio

• Element Premier

• Easy Media Creator

• Pinnacle Studio Plus

• WinDVD Creater

• Nero Ultra Edition



Aplikasi Pengolah Multimedia

• Program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya 
digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk 
Multimedia berisi promosi, profil perusahaan, maupun 
yang sejenisnya dan dikemas dalam bentuk CD maupun 
DVD. 



Lanjutan...

• Macromedia Authorware

• Macromedia Director

• Adobe Flash

• Multimedia Builder

• Ezedia

• Hyper Studio

• Ovation Studio Pro





Proses Perancangan Desain Grafis



Komponen Desain Grafis

Garis/line

Shape

Warna, 
tekstur, 
cahaya

Ilustrasi / 
gambar

Huruf
/typografi

Ruang/space



Prinsip Desain Grafis

• Keseimbangan

• Keserasian / harmoni

• Proporsi / skala

• Irama

• Kesatuan



Software dalam Perkuliahan

• Corel Draw X6

• Adobe Photoshop CS5



Contoh Karya Desain Grafis



Contoh Karya Desain Grafis



Contoh Karya Desain Grafis



Contoh Karya Desain Grafis



Contoh Karya Desain Grafis




