
PRINSIP DESAIN



Prinsip-prinsip desain membantu
menentukan bagaimana
menggunakan elemen desain. 

Prinsip-prinsip desain membantu
untuk menggabungkan berbagai
elemen desain ke dalam tata
letak/layout  yang  baik.



Unsur & prinsip desain, merupakan kerangka awal
untuk merancang perwajahan sebuah media. 

Unsur & prinsip desain harus kita pahami satu-persatu. 
Mulai dari garis, warna, hingga pemahaman tentang
kesatuan (unity) dan keserasian (harmony) dalam
kaidah prinsip desain.



Unsur-unsur desain yang 
mengandung estetika itu adalah :

1. Garis (line)
2. Bentuk (form)
3. Warna (colour) 
4. Ruang (space) 
5. Tekstur (textures) 
6. Skala/Ukuran (size) 



Sedangkan prinsip-prinsip desain terdiri dari :

1. Proporsi
2. Balance 
3. Kontras
4. aksentuasi / penekanan / point of interest

5. Harmoni
6. ritme
7. repetisi
8. kesinambungan / continuity
9. unity



1. PROPORSI/SKALA

perbandingan atau pertimbangan skala (garis ato titik tanda yg berderet-

deret dsb yg sama jarak antaranya) 

jadi maksut dari perihal di atas adalah perbandingan skalanya tidak 

terlalu mencolok

2. BALANCE SIMETRIK/ASIMETRIK

keseimbangan letak unsur cetak 100% terhadap garis poros

3. KONTRAS TAPI TIDAK BERSEBERANGAN/PARADOKS

maksud dari paradoks adalah pernyataan yg seolah-olah bertentangan 

(berlawanan) dng pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya 

mengandung kebenaran; bersifat paradoks dalam hal pengaturan warna, 

4. AKSENTUASI

pengutamaan; penitikberatan, sedangkan point of interest penekanan 

pada minat/daya tarik jadi ada hal yang harus diutamakan, hal itu 

tergantung pada daya tarik si pencipta karya, hal itu baik pada warna, 

skala dsb



5. HARMONI

pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian: 

harus ada -- antara irama dan gerak; maka harus ada keserasian dalam 

men-create sebuah karya

6. RITME 

ritme disini bukanlah ritme musik. tapi keteraturan mebuat pola maupun 

skala serta warna 

7. REPETISI

berupa pengulangan yang dapat diterapkan dalam melakukan 

perancangan asal jangan berlebihan

8. KESINAMBUNGAN / CONTINUITY

ciptakan segala sesuatu yang berkelanjutan, tidak berhenti di tengah 

jalan. terus berkarya 

9. UNITY

Kesatuan membantu semua elemen seperti milik mereka bersama. 

Menyatukan elemen elemen oleh kelompok yang saling berdekatan 

sehingga mereka terlihat seperti milik mereka bersama.









































Unsur & prinsip desain
tersebut banyak berperan

dalam menyusun kerangka
observasi awal sebuah

rancangan desain. 
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