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Memahami warna. 
Memahami sesuatu dengan 
warna.
Di lingkungan apapun, warna 
menarik perhatian.
Warna-warna yang jumlahnya tak terhingga berada di seputar kehidupan 
kita. Tanpa berargumen panjang, kita tahu peranan warna dalam 
kehidupan sehari-hari: tidak hanya mempengaruhi selera makan kita, 
bahkan kita bisa menebak kesehatan seseorang dari warna mukanya. 
Meskipun warna sangat mempengaruhi kita dan semakin bertambah 
penting, pengetahuan kita akan warna dan pengontrolan warna terkadang 
sangat kurang, bahkan mengarah kepada sejumlah masalah dalam 
memutuskan warna produk atau transaksi bisnis yang melibatkan warna. 
Tidak mungkin bagi setiap orang mengontrol warna secara akurat dengan  
menggunakan standar-standar yang umum dan tidak seragam, mengingat 
penilaian terkadang dilakukan berdasarkan impresi dan pengalaman 
pribadi. Adakah cara dimana kita dapat mengekspresikan warna* secara 
akurat, mendeskripsikan warna tersebut kepada orang lain, dan 
memastikan orang tersebut mereproduksi warna yang dimaksud? 
Bagaimana warna dapat dikomunikasikan di semua bidang industri dan 
pendidikan dengan lancar? Jelasnya, kita memerlukan informasi dan 
pengetahuan tentang warna.

*Di booklet ini, istilah warna akan dipergunakan sebagai warna dari sebuah 
obyek.
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PART I

Mari mempelajari warna.
Meskipun hanya sekilas memandang sekeliling, beragam 
warna tampak oleh mata kita. Kita dikelilingi oleh berjuta ragam 
warna dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tidak 
seperti berat atau panjang, tidak ada alat ukur untuk mengukur 
warna, ini membuat tidak mungkin semua orang akan 
menjawab dengan cara yang sama saat ditanya warna sesuatu. 
Sebagi contoh, saat kita mengatakan “langit biru” atau “laut 
biru” kepada orang-orang, masing-masing orang akan 
membayangkan warna biru yang berlainan, mengingat 
sensitivitas mereka akan warna dan pengalaman mereka yang 
berbeda. Inilah masalah warna. Jadi, marilah kita sedikit 
mempelajari warna dan mengetahui apa saja informasi tentang 
warna yang berguna bagi kita.
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Mengapa apel berwarna merah?
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Tanpa cahaya, tiada warna. Cahaya, penglihatan, dan 
obyek adalah tiga elemen yang penting dalam memahami 
warna. 
Dalam ruangan yang gelap, kita tidak dapat mengenali warna. Jika kita menutup mata, kita tidak dapat 
melihat warna sebuah obyek. Dan jika tidak ada obyek, maka tidak ada warna. Cahaya, penglihatan, 
dan obyek: jika tidak ada satu saja, kita tidak dapat mengenali warna. Tapi bagaimana kita dapat 
mengenali perbedaan warna, antara merahnya apel dan kuningnya lemon? 
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Manusia dapat mengenali panjang 
gelombang tertentu sebagai warna.



Panjang gelombang
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• Pelangi dihasilkan dari penguraian cahaya 
matahari oleh titik-titik air hujan yang 
berfungsi seperti prisma. 

Jika kita memisahkan cahaya menurut perbedaan panjang 
gelombangnya, kita akan membuat spektrum. Kemudian kita 
dapat membuat warna-warna yang berbeda dengan 
memadukan berbagai panjang gelombang cahaya dalam 
berbagai intensitas.
Kebanyakan orang mengetahui bahwa jika kita melewatkan cahaya matahari melalui sebuah prisma kita 
dapat membuat penguraian warna seperti pelangi. Fenomena ini ditemukan oleh Isaac Newton, yang juga 
menemukan gravitasi universal. Warna-warna yang terurai ini disebut spektrum; pemisahan cahaya 
menjadi spektrum disebut dispersi spektral.
Penyebab bahwa mata kita dapat melihat spektrum adalah panjang-panjang gelombang cahaya tadi 
menstimulasi retina mata. Spektrum tersusun atas warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan 
ungu sesuai dengan panjang gelombang*1 cahaya; cahaya dengan panjang gelombang terpanjang terlihat 
sebagai merah, dan cahaya dengan panjang gelombang terpendek terlihat sebagai ungu. Rentang area 
panjang gelombang yang bisa terlihat manusia disebut area cahaya tampak. Jika kita bergerak ke posisi 
diatas area cahaya tampak menuju gelombang yang lebih panjang, kita memasuki area infra merah; jika 
kita bergerak menuju gelombang yang lebih pendek, kita memasuki area ultra violet. Cahaya-cahaya di 
kedua area ini tidak kasat mata.
Cahaya hanyalah bagian kecil dari jenis-jenis gelombang elektromagnetik di sekitar kita. Spektrum 
gelombang elektromagnetik sangat luas, mulai dari gelombang radio dengan panjang gelombang ribuan 
kilometer hingga sinar gamma yang panjangnya 10-13 meter. Wilayah cahaya tampak merupakan bagian 
sangat kecil dari spektrum gelombang elektromagnetik ini: dari sekitar 380 hingga 780 nm*2. Cahaya yang 
dipantulkan obyek yang kita kenal sebagai warna (kecuali cahaya monokromatik buatan) merupakan 
campuran dari cahaya dari berbagai panjang gelombang di daerah cahaya tampak.

*1 panjang gelombang: cahaya memiliki sifat gelombang; panjang
gelombang merupakan jarak puncak ke puncak diagram gelombang.

*2 nm (nanometer): satuan panjang yang lazim
dalam pengukuran panjang gelombang cahaya; terkadang juga
dipakai satuan mikrometer (mm). 
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Apa warna apel ini?

Merah!

Hmmm. Merah 
menyala.

Merah 
tajam

Merah cerah
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Ungkapan sebuah warna terkadang berarti sepuluh warna 
yang berbeda bagi 10 orang yang berbeda. Mengkategorikan 
warna merupakan hal yang sangat sulit. 
Jika Anda memperlihatkan apel yang sama ke empat orang yang berbeda, Anda 
akan bingung dengan empat jawaban yang berbeda.

Warna bersangkut-paut dengan persepsi dan interpretasi subyektif. Bahkan jika mereka melihat obyek yang 
sama (dalam kasus tadi, sebuah apel), orang akan menggambarkannya dengan referensi dan pengalaman 
yang berbeda dan akan mengekspresikan warna yang sama dengan istilah yang beragam. Karena ada 
bermacam cara dalam hal mengungkapkan nama sebuah warna, sangatlah sulit dan membingungkan bagi 
seseorang untuk mengungkapkan warna tertentu. Jika kita menggambarkan warna sebuah apel kepada 
seseorang sebagai “merah menyala”, dapatkah kita harapkan mereka dapat mereproduksi warna tersebut 
secara tepat? Pengungkapan warna secara verbal sangat sulit dan rumit. Bagaimanapun, jika ada metode 
standar dimana warna dapat secara tepat diungkapkan dan dimengerti oleh siapapun, komunikasi warna 
akan lebih lancar, mudah, dan pasti. Suatu komunikasi warna yang tepat akan mengurangi persoalan yang 
berhubungan dengan warna.

Sampai sejauh mana kata-kata dapat menggambarkan warna?
Nama warna yang umum dan sistematis.

Kata-kata yang dipakai untuk mengungkapkan warna terkadang berubah sepanjang waktu. Sebagai contoh, 
untuk warna merah yang sedang kita bicarakan, ada istilah “vermillion”, “cinnabar”, “crimson”, “rose”, 
“strawberry", dan “scarlet”. Istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang umum dalam bahasa Inggris untuk 
warna merah. Dengan menganalisis kondisi warna dan menambahkan kata-kata sifat seperti “cerah”, 
“buram”, dan “tajam”, kita dapat menggambarkan warna sedikit lebih akurat. Istilah seperti “merah cerah” 
disebut nama warna sistematis. Meskipun ada berbagai cara dalam menggambarkan warna, orang-orang 
yang mendengar “merah tajam” atau “merah cerah tetap saja akan menginterpretasikannya dengan cara yang 
berbeda. Jadi, pengungkapan verbal sebuah warna tetap saja tidak akurat. Lantas, bagaimana warna harus 
diungkapkan untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman?

Kita menggunakan mistar 
untuk mengukur panjang 
dan timbangan untuk 
mengukur berat. Adakah 
yang mirip dengan itu 
untuk mengukur warna?
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Seberapa terang? Hue* apa? Seberapa jelas?
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Dua buah bola merah. 
Bagaimana Anda menjelaskan perbedaan-
perbedaan warnanya kepada seseorang?
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Untuk akurasi pengungkapan warna yang lebih mudah 
dimengerti, marilah kita melihat dunia warna.
Ada berbagai warna merah. Warna merah kedua bola di halaman belakang 
hampir menyerupai. Bagaimana membedakannya?
Dua buah bola diperlihatkan di halaman belakang. Sekilas nampak sama, tetapi melalui pengamatan 
yang lebih jauh Anda akan menyadari keduanya berbeda dalam beberapa hal. Warna keduanya 
adalah merah, tetapi warna bola atas lebih terang dari bola bawah. Juga, warna bola atas nampak 
jelas. Jadi, Anda dapat melihat bahwa meskipun keduanya terlihat berwarna merah, sebenarnya warna 
keduanya berbeda. Jika diklasifikasikan, warna-warna dapat diungkapkan atas hue, terang (brightness/
lightness) dan saturasinya (vividness).
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Gambar 1: Cakram Warna

Gambar 2: Perubahan pada lightness dan 
saturation untuk ungu kemerahan  dan hijau

Hue. Kecerahan (Lightness). Saturasi (Saturation). 
Dunia warna merupakan campuran dari ketiga 
atribut ini. 

Gambar 3:
Kata sifat yang berhubungan 
dengan warna.
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Hue, kecerahan dan saturasi: Inilah dunia warna.

Hue  
Merah, kuning, hijau dan biru..
Hue dari cakram warna.

Apel berwarna merah, lemon berwarna kuning, langit berwarna biru; itulah pengertian kita sehari-hari 
tentang warna. Hue adalah istilah yang dipakai dalam dunia warna untuk klasifikasi merah, kuning, biru, 
dll. Selain itu, meskipun merah dan kuning adalah hue yang berbeda, pencampuran keduanya 
menghasilkan jingga (terkadang disebut kuning kemerahan), pencampuran kuning dan hijau 
menghasilkan kuning kehijauan, pencampuran biru dan hijau menghasilkan hijau kebiruan, dan 
seterusnya. Spektrum selanjutnya dari hue-hue ini terlihat di Gambar 1.

Lightness  
Warna cerah, warna gelap.
Lightness warna berubah secara vertikal.

Berdasarkan perbandingan lightness-nya (seberapa cerah), warna dapat dibedakan sebagai warna 
cerah dan gelap. Sebagai contoh, kuningnya lemon dan jeruk. Tidak diragukan lagi, kuningnya lemon 
lebih bersinar. Bagaimana dengan kuningnya lemon dan merahnya buah cherry? Sekali lagi, kuningnya 
lemon lebih cerah, bukan? Lightness bisa diukur secara independen dari setiap hue. Sekarang 
perhatikan kembali Gambar 2. Gambar ini merupakan penampang melintang Gambar 1, yang dipotong 
sepanjang garis antara A (hijau) dan B (Ungu kemerahan). Sebagaimana diperlihatkan gambar, 
lightness bertambah menuju puncak cakram dan berkurang menuju dasarnya.

Saturation  Warna jelas, warna buram.

Kembali ke warna kuning, bagaimana Anda membandingkan kuningnya lemon dan kuningnya pir? Anda 
pasti berkata kuningnya lemon lebih cerah, tapi dalam kasus ini berarti lebih jelas, sementara kuningnya 
pir lebih buram. Hal ini merupakan salah satu perbedaan yakni kejelasan atau saturasi warna. Atribut ini 
benar-benar berlainan dengan hue atau lightness. Jika kita perhatikan kembali Gambar 2, kita dapat 
melihat bahwa perubahan saturasi ungu kemerahan dan hijau masing-masing sebagai perubahan 
sepanjang arah horisontal dari pusat. Gambar 3 memperlihatkan kata-kata sifat yang dipakai untuk 
menggambarkan lightness dan saturasi warna. Untuk melihat kata-kata tersebut mengungkapkan 
kondisi warna apa, lihat kembali Gambar 2.
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Gambar 4:
Bangun warna tiga dimensi
(hue, lightness, saturation) 

Hue, lightness, saturation. 
Mari menciptakan bangun warna.

Jika kita menggunakan perubahan lightness sebagai poros cakram warna dan 
perubahan saturasi sebagai jari-jarinya ...

Hue, lightness, dan saturation. Elemen-elemen tersebut adalah tiga atribut dari warna, dan dapat 
disatukan hingga membentuk bangun tiga dimensi sebagaimana terlihat di Gambar 4. Hue membentuk 
bidang terluar dari bangun tersebut, dengan lightness sebagai porosnya dan saturation sebagai jari-
jarinya. Jika semua warna yang ada di dunia ini didistribusikan di dimensi yang diilustrasikan Gambar 4, 
maka akan terbentuk bangun warna seperti terlihat di Gambar 5. Bentuk dari bangun warna sebenarnya 
sangat rumit mengingat tingkatan saturation berbeda-beda untuk setiap hue dan lightness, tetapi bangun 
warna ini membantu kita untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dari hubungan antara hue, lightness, 
dan saturation.
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Jika kita mencari warna apel di area warna 
yang solid, kita dapat melihat bahwa hue, 
lightness dan saturation berada di area warna 
merah.

Gambar 5: Bangun warna
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Mengkuantifikasi 
warna sangat 
mudah!

Dengan penetapan skala untuk hue, lightness, dan 
saturation, kita dapat mengukur warna secara numerik.

Sejarah pengungkapan warna secara numerik
Sejak jaman dahulu orang-orang telah merancang metode, 
bahkan memakai rumus yang rumit, untuk mengkuantifikasi 
warna dan mengungkapkannya secara numerik dengan tujuan 
memudahkan seseorang dalam mengkomunikasikan warna 
secara mudah dan lebih akurat. Metode-metode tersebut 
memberikan cara mengekspresikan warna secara numeris mirip 
cara kita mengekspresikan panjang atau berat. Sebagai contoh, 
pada tahun 1905 seorang seniman Amerika A.H. Munsell 
merancang sebuah metode yang mengekspresikan warna 
dengan menggunakan sejumlah besar potongan kertas/kartu 
yang diklasifikasikan berdasarkan hue (Munsell Hue), lightness 
(Munsell Value), dan saturation (Munsell Chroma) sebagai 
perbandingan visual dengan warna contoh. Kemudian, setelah 
berbagai percobaan dilakukan, sistem ini diperbaharui menjadi 
Munsell Renotation System, yang saat ini masih dipakai sebagai 
sistem Munsell. Pada sistem ini, setiap warna diungkapkan 
sebagai kombinasi huruf/angka (H V/C) yang mewakili hue (H), 
value (V), dan chroma (C) dari warna tertentu yang secara visual 
dievaluasi dengan menggunakan Diagram Warna Munsell 
(Munsell Color Chart). Metode lain yang dipakai dalam 
mengekspresikan warna dikembangkan oleh sebuah organisasi 
internasional yang memiliki perhatian terhadap cahaya dan 
warna, Commission Internationale de I Eclairage (CIE). Dua 
metodenya yang dikenal luas adalah satuan warna Yxy, 
dirancang pada tahun 1931 berdasarkan tiga nilai XYZ yang 
didefinisikan oleh CIE, dan satuan warna L*a*b* yang dirancang 
pada tahun 1976 untuk memberikan perbedaan warna yang 
lebih seragam sehubungan dengan perbedaan visual. Satuan-
satuan* warna ini dipergunakan sampai sekarang secara global 
untuk mengkomunikasikan warna.

* Satuan warna: metode untuk mengekspresikan warna menggunakan
semacam alat/notasi, seperti angka.
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Colorimeters memudahkan mengkuantifikasi warna. 
Dengan menggunakan colorimeter, kita akan mendapatkan satuan-satuan 

warna secara instan.

Jika kita mengukur warna apel, 
kita akan mendapatkan hasil:

Satuan warna L*a*b* 

L*	= 43.31

a*	= 47.63

b*	= 14.12

Satuan warna L*C*h* 

L*	= 43.31

C*	= 49.68
h = 16.5

Satuan warna XYZ 

Y = 13.37

x = 0.4832

y = 0.3045
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Satuan Warna L*a*b*

Mari kita tinjau beberapa satuan warna...

Satuan warna L*a*b* (juga dikenal sebagai CIELAB) saat ini merupakan satuan warna yang populer untuk 

Sekarang, jika kita memotong bangun warna Gambar 6 
secara vertikal melalui titik A dan titik pusat, kita 
mendapatkan kromatisitas terhadap lightness, bagian 
yang ditunjukkan di Gambar 7.

Gambar 7:
Kromatisitas dan lightness
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pengukuran warna obyek dan secara luas dipakai di berbagai bidang. Satuan ini merupakan salah satu 
satuan warna CIE yang didefinisikan pada tahun 1976 yang dimaksudkan untuk mengurangi masalah-
masalah dalam penggunaan satuan warna Yxy; dimana jarak pada diagram kromatisitas x,y tidak 
sebanding dengan perbedaan warna. Pada satuan warna CIELAB, L* menandakan lightness, sementara 
a* dan b* koordinat kromatisitas. Gambar 6 memperlihatkan diagram kromatisitas a* dan b*. Pada diagram 
ini, a* dan b* mengindikasikan arah warna: +a* adalah arah merah,-a* adalah arah hijau, +b* adalah arah 
kuning, dan -b* adalah arah biru. Pusatnya merupakan akromatik; seiring dengan penambahan nilai a* dan 
b* dan titik yang diamati bergerak dari pusat ke arah luar, saturation warna bertambah.

Gambar 6:

Satuan warna L*a*b

a*b* diagram 
kromatisitas.

Gambar 8 memperlihatkan bangun warna untuk 
watuan warna L*a*b*. Gambar 6 adalah 
potongan horisontalnya pada nilai L* konstan.   
Jika mengukur apel (yang selalu kita bicarakan) 
dengan menggunakan satuan warna L*a*b*, 
kita akan mendapatkan nilai-nilai berikut ini. 
Untuk melihat warna apa yang 
dinyatakan oleh nilai-nilai ini, 
pertama-tama mari kita plot nilai 
a* dan b* (a*=+47,63, 
b*= +14,12) pada diagram a*,b* 
pada Gambar 8 untuk 
mendapatkan titik    , -a∗ 60 -50 -40 
yang memperlihatkan (Hijau)

kromatisitas apel tersebut.
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Gambar 8: Representasi bangun warna untuk satuan warna L*a*b*
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Figure 9:
Bagian diagram kromatisitas a*, b* dari Gambar 6.
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Satuan warna L*C*h
Ruang warna L*C*h menggunakan diagram yang 
sama dengan L*a*b*, tetapi memiliki koordinat 
yang berbentuk silinder daripada berbentuk 
persegi panjang. Pada satuan warna ini, L* 
mengindikasikan lightness dan sama dengan L* 
pada satuan warna L*a*b*, C* adalah kroma, dan 
h adalah sudut rona (hue). Nilai dari kroma C* 
adalah 0 pada pusatnya dan meningkat ketika 
menjauh dari pusat. Sudut rona (hue angle) 
bermula pada sumbu +a* dan diekspresikan 
dalam derajat; 0° adalah +a* (merah), 90° adalah 
+b* (kuning), 180° adalah –a* (hijau) dan 270°
merupakan –b* (biru). Jika kita mengukur apel 
menggunakan satuan warna L*C*h, kita akan 
mendapatkan hasil seperti di bawah. Jika kita 
memasukkan angka tersebut pada Gambar 9, 
maka kita mendapatkan poin A.

Kroma C*=√(a*)�+(b*)�

  ( Hu e angle hab=tan-� b*
 a*	

 )

20
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Gambar 10b:
Sensitivitas spektral yang sesuai 
mata kita (Fungsi color-matching 
pengamat standar 1931)

Satuan warna XYZ 
Nilai tristimulus XYZ dan ruang warna Yxy membentuk dasar dari ruang warna CIE. Konsep dari nilai 
tristimulus XYZ berdasarkan pada teori tiga komponen dari warna yang dilihat, yang menyatakan bahwa 
mata memiliki reseptor untuk tiga warna utama (merah, hijau dan biru) dan semua warna dilihat sebagai 
campuran dari ketiga warna ini. CIE pada 1931 mendefinisikan pengamat standar untuk mempunyai 
fungsi pencocokan warna, x(λ) ,y(λ), dan z(λ) yang ditunjukkan pada gambar 10b di bawah. 
Nilai tristimulus XYZ dihitung menggunakan fungsi pencocokan warna dari pengamat standar (Standard 
Observer). Nilai tristimulus XYZ berguna untuk mendefinisikan warna, tetapi hasilnya tidak mudah untuk 
diinterpretasikan. Karena itu, CIE juga mendefinisikan ruang warna pada 1931 untuk mengilustrasikan 
warna pada dua dimensi yang tidak tergantung pada penerangan, yaitu ruang warna Yxy, di mana Y 
adalah penerangan (dan identik dengan nilai tristimulus Y) dan x & y adalah koordinat kromatisitas yang 
dihitung dari nilai tristimulus XYZ. Diagram kromatisitas CIE x,y untuk ruang warna ini ditunjukkan 
dengan gambar 10a. 
Pada gambar ini, warna kromatisitas ada pada pusat diagram, dan 
kromatisitasnya meningkat di tepi diagram. Jika kita mengukur 
warna apel dengan ruang warna Yxy, kita mendapatkan nilai 
x=0.4832, y=0.3045 sebagai koordinat kromatisitas, 
yang ditunjukkan dengan poin     pada gambar 10a; 
nilai Y=13.37 menunjukkan bahwa apel memiliki 
reflektansi 13.37%.

Gambar 10a: Diagram kromatisitas x, y 1931
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Colorimeter unggul dalam pelaporan, 
bahkan perbedaan warna yang sangat 
kecil

Apel 2

Nila-nilai numeris memperlihatkan 
perbedaan.

Perbedaan warna yang sangat kecil merupakan hal yang 
memusingkan. Namun dengan sebuah colorimeter, 
perbedaan warna sangat kecil ini dapat diungkapkan 
secara numeris dan mudah dimengerti. Mari kita 
menggunakan satuan warna L*a*b* dan L*C*h untuk 
melihat perbedaan warna dua buah apel. Dengan 
memakai warna apel     (L*=43,31, a*=+47,63, b*=+14,12) 
sebagai standar, jika kita mengukur perbedaan warna 
apel     (L*=47,43, a*=+44,58, b*=+15,16) dari warna 
apel     , maka kita akan melihat hasilnya seperti 
diperlihatkan di display A di bawah. Perbedaan ini juga 
diperlihatkan di grafik Gambar 12. Diagram dari gambar 
12 akan membuat perbedaan warna pada ruang warna 
L*a*b* lebih mudah untuk dimengerti. 
A: Perbedaan warna L*a*b* B: Perbedaan warna L*C*h*

Dalam satuan warna L*a*b*, perbedaan warna dapat 
dinyatakan sebagai sebuah nilai numeris, ΔE*ab, yang 
menunjukkan ukuran perbedaan warna, tapi bukan 
menunjukkan bahwa warnanya berbeda. ∆E*ab 
didefinisikan oleh persamaan berikut: 

Jika kita masukkan nilai ΔL=+4.0�, Δa=-�.05, dan Δb=
+�.04 dari display A di atas ke persamaan ini, kita akan
mendapatkan nilai ΔE*ab=5.�6 sebagaimana terlihat di
sudut kiri atas display A. Jika kita mengukur perbedaan
warna apel dengan menggunakan satuan warna
L*C*h, kita akan mendapatkan hasil seperti terlihat di
display B di atas. Nilai ΔL* di display B ini sama dengan
hasil pengukuran dengan menggunakan satuan warna
L*a*b*. ΔC=-�.59, menunjukkan bahwa warna apel
kurang tersaturasi. Perbedaan hue dari kedua apel, ∆H*
didefinisikan oleh persamaan:

 ,adalah +1,92, yang jika kita 
lihat di Gambar 12, berarti bahwa warna apel     lebih dekat 
ke sumbu +b*, juga lebih kuning.

• “Δ”(delta) menunjukkan selisih

Apel 1

Gambar 11:
Perbedaan warna dalam 
satuan warna L*a*b

 L*	= +4.03
 a*	= -3.05
 b*	= +1.04
 E*	=  5.16

 L*	= +4.03
 C*	= -2.59
 H*	= +1.92
 E*	=  5.16

Putih

A: Warna target
B: Warna spesimen    HITAM
A’: Warna target dengan lightness seperti warna contoh

Kuning

MerahHijau

Biru



20 30 40 50 60

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

10

ΔC∗

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

-6.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

L∗

C∗−Δ

+Δ

+Δ

−Δ

L∗

C∗

Terang

Li
gh

tn
es

s 
di

ffe
re

nc
e

-6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0
Perbedaan Chroma

Jelas

TuaGelap

Pucat

Buram

+a∗Merah

Hue

Hue perbedaan ΔH∗

�� 23

Gambar 12: Bagian a*, b* diagram kromatisitas

Gambar 13:
Istilah yang dipakai untuk menggambarkan perbedaan 
lightness dan chroma

Meskipun kata-kata tidak sepasti angka-
angka, kita dapat menggunakan kata-
kata untuk menggambarkan perbedaan 
warna. Gambar 13 memperlihatkan 
beberapa istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perbedaan lightness 
dan chroma; istilah-istilah yang terlihat di 
gambar ini memperlihatkan arah 
perbedaan warna, namun tidak 
menunjukkan derajat perbedaannya, 
kecuali dengan menggunakan kata-kata 
seperti hampir, sangat, dll. Jika kita 
melihat nilai-nilai dari kedua apel di 
Gambar 13, kita dapat mengatakan 
bahwa warna apel      lebih pucat dari 
apel      ;karena perbedaan chroma tidak 
terlalu besar, mungkin lebih tepat jika 
kita katakan bahwa apel      sedikit lebih 
pucat. Meskipun warna terlihat sama 
bagi mata kita, jika diukur dengan 
colorimeter maka akan ada sedikit 
perbedaan.
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Meskipun warna terlihat sama bagi mata kita, jika 
diukur dengan colorimeter maka akan ada sedikit 
perbedaan
Meskipun dua buah warna terlihat sama bagi mata kita, seperti dua apel di halaman 22, sedikit 
perbedaan akan nampak jika diukur oleh colorimeter. Lebih dari itu, colorimeter mengungkapkan 
perbedaan tersebut dengan pasti secara numerik. Jika karena hal tertentu terjadi kesalahan warna 
dari suatu produk dan sudah terlanjur dikapalkan, lantas customer memberikan keluhan, tentunya 
efeknya tidak hanya berpengaruh ke bagian pemasaran dan produksi, tapi juga menyangkut reputasi 
perusahaan. Pengontrolan warna memegang peranan penting untuk mencegah hal seperti itu terjadi. 

 L*	= -0.32
 a*	= -0.01
 b*	= +0.70
 E*	=  0.77

 L*	= +0.11
 a*	= -0.06
 b*	= +0.13
 E*	=  0.18

 L*	= -0.08
 a*	= -0.02
 b*	= +0.13 

Indikasi titik pengukuran

Kontrol warna di percetakan

Kontrol warna di tekstil

Kontrol warna produk-produk plastik

E∗= 0.15
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Contoh pengawasan mutu (QC) dengan menggunakan colorimeter.

Perusahaan A membuat onderdil eksterior dari plastik yang dipesan perusahaan B. Perusahaan B juga 
memesan ke beberapa perusahaan lainnya yang merupakan saingan Perusahaan A. Di perusahaan A, 
sejumlah staff bagian inspeksi bertanggung jawab atas kontrol warna di jalur produksi dan mengevaluasi 
produk secara visual dengan membandingkannya ke warna standar. Inspeksi visual seperti ini sangat 
bergantung kepada penglihatan operator yang terlatih untuk menentukan apakah produk masih sesuai 
dengan warna standar atau tidak. Pekerjaan ini tidak bisa begitu saja digantikan oleh seseorang, keahlian 
ini memerlukan pengalaman bertahun-tahun. Karyawan yang dapat mengerjakan pekerjaan ini sangatlah 
terbatas. Selain itu, proses ini juga hanya bisa dilakukan pada periode waktu terbatas per hari atau per 
minggunya, dan hasil inspeksi juga akan bervariasi bergantung kepada usia dan kondisi operator yang 
melakukan inspeksi. Kadang-kadang Perusahaan B mengkomplain bahwa warna onderdil yang dikirim 
perusahaan A tidak sama dengan yang dikirim perusahaan lainnya, lantas perusahaan B 
mengembalikannya. Perusahaan A kemudian memutuskan menggunakan colorimeter untuk kontrol warna 
produknya di jalur produksi. Colorimeter tersebut menjadi populer, karena bahkan dapat dipakai di jalur 
produksi, mudah digunakan oleh siapapun, dan pengukurannya begitu cepat. Kemudian, data yang terekam 
oleh colorimeter dapat disertakan dengan produk saat pengiriman.
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Pengetahuan Dasar 
untuk Memilih 
Spectrofotometer
Sejauh ini kita memahami bahwa color meter dapat 
mengekspresikan warna dengan angka-angka sehingga 
memastikan komunikasi warna yang lancar dan juga untuk 
menganalisa warna dari berbagai sudut. Mari kita 
mempelajari lebih dalam mengenai kondisi yang 
memengaruhi pemilihan color meter. 

PART II



Mata kita 
mempunyai 
kemampuan 
tinggi dalam 
membandingkan 
warna, tapi ada 
masalah dalam 
perbedaan antar 
individu dan 
memori.

Alat ukur 
tristimulus unggul 
dalam ukuran dan 
lebih ringkas. 
banyak digunakan 
untuk pengukuran 
perbedaan warna 
di bidan produksi 
dan inspeksi.

Alat ukur 
spektrofotometri 
memberikan 
akurasi yang tinggi 
dan kemampuan 
pengukuran warna 
absolut. banyak 
digunakan di 
bidang riset.

15a: Mata kita

Benda contoh (apel)

15b: Metode tristimulus

15c: Metode  
spektrofotometri

Mata Otak

Warna merah dikenali

Perangkat penerima

Perangkat penerima

Penyinaran

Penyinaran

Penyinaran

tiga jenis corong di retina

Merah
Hijau
Biru

=21.21
=13.37
=  9.32

X
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Z

tiga buah sensor yang mirip 
dengan tiga jenis corong retina

x(λ)sensor
y(λ)sensor
z(λ)sensor

Mikro komputer

Mikro komputer

Sensor spektral
sensor mutipel, masing-masing sensitif 
terhadap panjang gelombang tertentu

Nilai-nilai numeris
Nilai tristimulus X, Y dan Z 
dikalkulasi oleh mikrokomputer 
dan dapat diubah ke satuan 
warna lainnya

Grafik Spektrum

Nilai-nilai numeris
Nilai tristimulus X, Y dan Z 
dikalkulasi oleh mikrokomputer 
dan dapat diubah ke satuan 
warna lainnya.

Inilah proses kita
mengenali warna

Inilah proses pengukuran 
yang saya lakukan. Pada 
dasarnya sama dengan 
mata manusia.

Saya menyajikan 
pengukuran yang lebih 
akurat dengan sensor 
multipelku
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Perbedaan-perbedaan antara metode 
tristimulus dengan metode spektrofotometri
Kita telah membahas spektrum warna (merah, jingga, kuning, ...) di hal. 7. Dari warna-warna tersebut, 
merah, hijau, dan biru dianggap sebagai cahaya primer. Ini karena mata kita memiliki tiga jenis corong 
(sensor warna) yang sensitif terhadap ketiga warna ini dan memungkinkan kita mengenali warna. 
Gambar 14 memperlihatkan kurva sensitivitas spektrum yang sesuai dengan mata kita, sesuai definisi 
Standard Observer 1931, CIE. Hal ini mengacu kepada fungsi-fungsi color-matching. Fungsi x(λ) 
memiliki sensitivitas tinggi di daerah panjang gelombang merah, y(λ) di daerah panjang gelombang 
hijau, dan z(λ) di daerah biru. Warna yang kita lihat sebenarnya merupakan paduan dari ketiga fungsi ini. 

Metode tristimulus dan spectrofotometri 
Sebagaimana terlihat di Gambar 15 b, 
metode tristimulus mengukur cahaya yang 
dipantulkan obyek dengan menggunakan 
tiga buah sensor yang memiliki sensitivitas 
x(λ)  ,y(λ)  ,dan z(λ)  sebagaimana mata 
kita dan kemudian seketika mengukur nilai-
nilai tristimulus X, Y, dan Z. Di pihak lain, 
metode spektrofotometri (Gambar 15c) 
menggunakan sensor multipel (di CM-2600d 
ada 40 sensor) untuk mengukur spektrum 
pantul obyek pada setiap panjang 
gelombang atau pada daerah sempit dari 
panjang gelombang. Mikrokomputernya 
kemudian mengkalkulasi nilai-nilai 
tristimulus dari spektrum dengan 
menggunakan metode integral. Untuk apel 
yang kita jadikan contoh, nilai tristimulusnya 
adalah X = 21,21, Y = 13,37, dan Z = 9,32; 
nilai-nilai ini kemudian dipakai untuk 
menghitung data warna dalam satuan warna 
Yxy atau L*a*b*.
Gambar 16 memperlihatkan bagaimana 
nilai-nilai tristimulus X, Y, dan Z ditentukan. 
Benda contoh memantulkan cahaya dengan 
sebaran spektrum     yang diterima sensor 
dengan sensitivitas spektral  B , dengan 
filter-filternya yang membagi cahaya menjadi 
daerah-daerah panjang gelombang yang 
berhubungan dengan warna-warna primer 
dan sensor mengeluarkan nilai-nilai 
tristimulus (X, Y, dan Z)  C. dimana 
 C = A x B . Hasil dalam tiga daerah panjang 
gelombang dari  C juga diperlihatkan: C -1: 
x(λ)  , C -2: y(λ)  , C -3: z(λ)  . Nilai-nilai 
tristimulus sebanding dengan integrasi 
daerah berwarna dari ketiga grafik tersebut. 

Gambar 14:
Sensitivitas spektral 
berhubungan dengan mata kita

Gambar 15: 
Metode pengukuran dengan alat dan mata kita.

Grafik spektrum pantul
Selain menampilkan data numeris, 
spectrofotometer juga dapat menampilkan grafik 
spektrum pantul warna. Warna dihasilkan dari 
campuran berbagai panjang gelombang cahaya 
yang proporsional. Spectrofotometer mengukur 
cahaya yang dipantulkan dari obyek pada setiap 
panjang gelombang atau daerah panjang 
gelombang; data ini kemudian dapat ditampilkan 
di grafik untuk memberikan informasi yang detil 
dari warna.

Gambar 16: Penentuan nilai-nilai tristimulus dalam pengukuran warna.

Panjang gelombang
(nm)

Benda contoh (apel)

Benda contoh (apel)
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Apa saja komponen cahaya (dan warna)? 
Mari kita lihat dengan memakai 
spectrofotometer.
Obyek menyerap sebagian cahaya dari sumber cahaya dan memantulkan bagian lainnya. Cahaya yang 
dipantulkan ini masuk ke mata kita, dan menstimulasi retina yang kemudian otak kita mengenalnya sebagai 
warna obyek. Setiap obyek menyerap dan memantulkan cahaya dari posisi yang berbeda dari spektrum dan 
dalam jumlah yang berbeda pula; perbedaan-perbedaan dalam penyerapan dan pemantulan ini yang 
menyebabkan warna obyek berbeda terlihat tidak sama.
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Apel
Jika kita mengukur apel, kita mendapatkan grafik 
spektrum seperti terlihat di Gambar 17a. Jika kita 
melihat grafik ini, kita lihat bahwa di daerah 
panjang gelombang merah, jumlah cahaya yang 
dipantulkan tinggi, tapi jumlahnya rendah di 
daerah lainnya. Gambar 17b memperlihatkan 
bahwa apel memantulkan cahaya-cahaya di 
daerah panjang gelombang merah dan jingga dan 
menyerap cahaya-cahaya di daerah panjang 
gelombang hijau, biru, nila, dan ungu. Dengan 
demikian, pada pengukuran dengan 
menggunakan spektrofotometer dan menampilkan 
grafik spektrumnya kita bisa mengetahui sifat-sifat 
warna apel.
Setiap segmen-segmen sensor (dalam Minolta 
CM-2600d jumlahnya 40), dari sebuah 
spectrofotometer, mengukur cahaya pada daerah 
panjang gelombang tertentu dari daerah cahaya 
tampak. Dengan demikian, spectrofotometer 
dapat mengukur perbedaan- perbedaan elemen 
warna yang tidak dapat dikenali oleh mata kita.

Lemon
Jika kita mengukur lemon, kita akan 
mendapatkan grafik spektrum seperti terlihat di 
Gambar 18a. Dari grafik kita dapat melihat bahwa 
di daerah panjang gelombang merah dan kuning, 
pantulan cukup tinggi, tapi di daerah nila dan 
ungu sangat rendah. Gambar 18b 
memperlihatkan bahwa lemon memantulkan 
cahaya di daerah panjang gelombang hijau, 
kuning, dan merah dan menyerap cahaya di 
daerah panjang gelombang nila dan ungu. Inilah 
sifat warna buah lemon. Pengukuran sangat 
akurat seperti ini bahkan tidak dapat dilakukan 
oleh colorimeter apa lagi mata kita, tapi hanya 
bisa dilakukan oleh spectrofotometer.

L* 43.31

a* 47.63

b* 14.12

L* 75.34

a* 4.11

b* 68.54

Gambar 17a: Grafik spektrum pantul 
apel.

100

Figure 17b: 

ungu  nila   biru          hijau  kuning jingga   merah

Figure 18a:
Grafik spektrum pantul lemon

100

Figure 18b:
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A: Keramik
Keramik berwarna merah muda diukur. Dengan melihat grafik spektrum pantulnya, kita dapat 
melihat bahwa keramik memantulkan cahaya di semua panjang gelombang. Spektrum 
pantul di daerah panjang gelombang di atas 600 nm (daerah jingga dan merah) lebih tinggi 
dibandingkan daerah lainnya.

L*  74.72

a*  15.34

b*  10.21

Mari kita mengukur berbagai warna 
dengan spectrofotometer.
Ketika kita mengukur subyek dengan colorimeter kita hanya mendapat data numerik dalam berbagai 
satuan warna. Jika kita menggunakan spectrofotometer, kita tidak hanya mendapatkan data-data 
numeris tadi, lebih dari itu juga dapat melihat grafik spektrum pantulannya. Lebih lanjut, dengan sensor 
presisi tinggi dan penyajian data untuk berbagai kondisi pencahayaan, spectrofotometer memberikan 
akurasi yang lebih dibandingkan dengan tristimulus colorimeter.

menunjukkan titik pengukuran

B: Textiles
Kain berwarna merah muda di samping ini diukur. Spektrum pantulan di semua panjang 
gelombang cukup tinggi, khususnya di daerah sekitar 600 nm. Sementara itu, di daerah sekitar 
500 nm persentasenya rendah, menandakan bahwa cahaya hijau dan kuning diserap bahan 
ini.

L*  64.51

a* -36.87

b*  54.69
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L*  34.27

a*  44.53

b* -21.92

D: Karet
Warnanya biru pekat. Presentase spektrum pantul di daerah panjang gelombang 400 - 500 
nm (daerah biru dan nila) cukup tinggi dan presentase spektrum pantul di daerah berpanjang 
gelombang lebih panjang dari 550 nm rendah, di mana hampir semua cahaya di daerah ini 
diserap.

L*  37.47

a*   7.07

b* -47.77

C: Plastik
Potongan plastik berwarna ungu kemerahan diukur di daerah sekitar 400 nm dan 700 nm 
spektrum pantulannya tinggi, sementara di daerah antara 500-600 nm presentasenya rendah 
karena diserap benda tadi.

menunjukkan titik pengukuran
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Meskipun warnanya benar-benar sama, 
suatu obyek bisa kelihatan berbeda warna. 
Mengapa?

Sekarang kita mengetahui bahwa alat analisa warna dapat mengekspresikan warna dengan angka-
angka, dan spektrofotometer dapat menyediakan grafik pantulan dari sebuah warna. Angka-angka dan 
grafik seperti ini sangat efektif untuk pembahasan warna. Alat analisa warna dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah mengenai warna di lingkungan Anda. Sebagai contohnya, Anda dapat melihat 
warna yang berbeda untuk benda yang sama di bawah pengaruh pencahayaan yang berbeda. 
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Berbagai kondisi yang memengaruhi warna.

Kondisi yang stabil 
sangat penting saat 

kita mengamati 
warna

Perbedaan Sumber Cahaya

Sebuah apel yang kelihatan begitu lezat di bawah 
sinar matahari di depan sebuah toko buah-
buahan tidak akan terlihat, selezat itu dibawah 
cahaya lampu neon. Mungkin banyak orang 
mengalami hal demikian. Sinar matahari, sinar 
lampu neon, sinar bohlam, setiap jenis 
pencahayaan akan membuat apel yang sama 
menjadi kelihatan berbeda.

Perbedaan Latar

Jika apel tadi kita letakkan di depan latar yang 
terang, apel tersebut akan terlihat lebih buram 
dari pada ketika ditempatkan di depan latar yang 
lebih gelap. Hal ini berhubungan dengan efek 
kontras, dan hal ini tidak diinginkan dalam menilai 
keakuratan warna.

Perbedaan Sudut Pandang

Saat kita melihat-lihat sebuah mobil, 
memperhatikan mobil tersebut dari sudut 
pandang yang benar-benar berbeda dapat 
membuat sebuah titik dapat terlihat lebih gelap 
atau lebih terang. Hal ini sebagai akibat dari 
karakteristik arah dari cat mobil tersebut. 
Bahan pewarna tertentu, seperti cat metalik, 
memiliki karakter arah yang kental. Arah sudut 
pandang terhadap obyek, dan juga arah sudut 
pencahayaan, harus konstan untuk komunikasi 
warna yang akurat.

Perbedaan Pengamat

Kesensitifan penglihatan seseorang jelas 
berbeda; bahkan bagi orang-orang yang memiliki 
penglihatan normal (tidak buta warna), ada 
kemungkinan bias terhadap biru atau merah. 
Lebih dari itu, ketajaman penglihatan kita berubah 
sesuai usia. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, 
warna akan nampak berbeda menurut pengamat 
yang berbeda.

Perbedaan Ukuran

Setelah mengamati potongan sampel yang kecil- 
kecil saat menyeleksi wallpaper yang kelihatan 
bagus, terkadang orang merasa wallpaper yang 
telah terpasang di dinding kelihatan terlalu 
terang. Warna-warna pada area yang sangat luas 
cenderung tampak lebih terang dan jelas 
dibandingkan warna sama pada area yang lebih 
sempit. Hal ini diakibatkan efek area. Memilih 
objek yang memiliki area warna yang luas dari 
sample yang kecil dapat menyebabkan 
kesalahan pemilihan warna.
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Warna dapat terlihat berbeda 
tergantung sumber cahaya.
Sumber cahaya berbeda akan membuat 
penampakan warna berbeda. Untuk 
pengukuran warna, CIE mendefinisikan 
karakteristik spektrum dari berbagai jenis 
sumber cahaya. Gambar 19 
memperlihatkan sebaran kekuatan 
spektrum dari beberapa sumber cahaya. 
Alat ukur cahaya biasanya sudah dilengkapi 
sumber cahaya. Sumber cahaya ini belum 
tentu cocok dengan sumber cahaya CIE; 
alat ukur menentukan data pengukuran 
berdasarkan sumber cahaya (pencahayaan) 
tertentu yang sebaran spektrumnya 
disimpan di memori alat.

Gambar 19a: Cahaya Standar

1	Cahaya Standar D65: Cahaya siang rata- rata 
(average daylight) (termasuk ultraviolet) dengan 
korelasi suhu warna 6504K; digunakan dalam 
pengukuran obyek yang nantinya akan diterangi 
cahaya siang termasuk radiasi ultraviolet. 
2	 Cahaya Standar C: Cahaya siang rata- rata 
(tidak termasuk ultraviolet) dengan korelasi suhu 
warna 6774K; digunakan dalam pengukuran obyek 
yang nantinya akan diterangi cahaya siang tanpa 
ultraviolet.

3	Cahaya Standar A: Cahaya pijar 
(incandescent) dengan korelasi suhu warna 
2856 K; digunakan dalam pengukuran obyek 
yang nantinya akan diterangi lampu pijar 
(incandescent). 
Gambar 19b: Cahaya Fluoresen
(direkomendasikan CIE untuk pengukuran) 
4 F�: Cool white (putih sejuk)
5 F7: Daylight (cahaya matahari)
6 F��: Three narrow band cool white (tiga pita 
sempit dan sejuk
Gambar 19c: Cahaya Fluoresen 
(direkomendasikan JIS untuk pengukuran) 
7 F6: Cool white (putih sejuk)
8 F8: Daylight white (cahaya matahari)
9 F�0: Three narrow band daylight white (tiga pita 
sempit dan sejuk

Aku hanya memiliki data 
untuk 1 dan 2

Aku memiliki semua 
data dari 1 hingga 9

Gambar 19:
Sebaran spektrum cahaya CIE

19b: Cahaya Fluoresen
(direkomendasikan CIE untuk pengukuran) 

19c: Cahaya Fluoresen
(direkomendasikan JIS untuk pengukuran) 

19a: Cahaya standar

Panjang gelombang(nm)

Panjang gelombang(nm)



200

400 500 600 700

100

50

400 500 600 700

400 500 600 700

400 500 600 700

400 500 600 700 400 500 600 700

100

50

(%)

(%)

150

100

50

0

200

150

100

50

0 0

0

y x(λ) (λ)Cahaya standar D65 

Cahaya standar A

Distribusi spektrum 
sumber cahaya

Spektrum pantul 
benda contoh

Fungsi-fungsi color-matching Nilai tristimulus
(XYZ)

Nilai numerik dalam 
berbagai satuan

nilai ini berubah sesuai 
jenis sumber cahaya
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Distribusi spektrum dari cahaya 
yang dipantulkan apel, setara   
dengan  x

’  Distribusi spektrum dari cahaya 
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Mari kita perhatikan contoh pengukuran obyek kita (apel) dengan menggunakan spectrofotometer 
berdasarkan Cahaya Standar D65  (contoh 1) dan Cahaya Standar A  (contoh 2). Pada contoh 1,     
adalah grafik sebaran spektrum Cahaya Standar D65 dan     adalah grafik sebaran spektrum apel.     
adalah distribusi spektrum dari cahaya yang dipantulkan dari benda contoh (apel) yang merupakan 
perkalian    dan     . Dalam contoh 2,    ’ adalah distribusi spektrum dari Cahaya Standar  A dan      adalah 
spektrum pantul dari benda contoh (apel), yang sama dengan contoh 1. 

   ’ adalah spektrum pantul dari cahaya yang dipantulkan benda contoh yang juga merupakan hasil kali    ’ 
dan     . Jika kita bandingkan      dengan    ’ , kita melihat bahwa cahaya di area merah lebih kuat untuk    ’, 
ini berarti bahwa apel akan tampak lebih merah jika disinari Cahaya Standar A. Hal ini memperlihatkan 
bahwa warna obyek berubah sesuai dengan sumber pencahayaan. spectrofotometer sebenarnya 
mengukur spektrum pantul obyek; alat itu kemudian dapat menghitung nilai-nilai numeris warna dengan 
menggunakan data distribusi spektrum sumber cahaya yang dipakai untuk fungsi-fungsi Pengamat 
Standar. 

z (λ)

Panjang gelombang(nm) Panjang gelombang(nm)

Panjang gelombang(nm)Panjang gelombang(nm)Panjang gelombang(nm)

yang dipantulkan apel, setara   
dengan  x

Spektrum pantul benda 
contoh (apel)

Contoh 2
' Distribusi spektrum             
cahaya standar A
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Saya tidak 
mampu melihat 
metamerisme

Saya mengenali metamerisme, dan 
Anda dapat melihat metamerismenya 
dengan melihat kurva spektrum 
pantul.

Solusi Tepat untuk Metamerisme.
Sejauh ini, kita telah membahas bagaimana warna sebuah benda bergantung pada pengamatan. Yang biasanya menjadi 
masalah dalam hal ini jika dua buah benda nampak sama di bawah sinar matahari tapi kemudian menjadi nampak 
berbeda saat dibawa ke ruangan yang disinari lampu. Masalah dimana dua buah benda nampak sama saat disinari 
cahaya tertentu lalu kemudian menjadi kelihatan berbeda saat disinari cahaya lainnya disebut metamerisme. Untuk 
obyek-obyek metameris, karakter spektrum pantulnya berbeda, tapi nilai tristimulus yang dihasilkan sama untuk suatu 
sumber cahaya tertentu dan berbeda untuk sumber cahaya lainnya. Masalah ini berhubungan dengan jenis bahan atau 
penggunaan pigmen. Perhatikan Gambar 20. Jika kita lihat kurva spektrum pantul untuk dua buah benda contoh, kita 
langsung mengatakan bahwa keduanya berbeda. Namun, nilai L*a*b* untuk pengukuran dengan pencahayaan standar 
D65 sama untuk keduanya, tetapi untuk pengukuran dengan pencahayaan standar A hasilnya berbeda. Hal ini 
memperlihatkan bahwa meskipun keduanya memiliki spektrum pantul yang berbeda, namun nampak sama di bawah 
sinar matahari (pencahayaan standar D65). Jadi, bagaimana kita menangani metamerisme? Untuk mengevaluasi 
metamerisme, diperlukan pengukuran dengan minimal dua jenis pencahayaan dengan distribusi spektrum yang jauh 
berbeda, misalnya pencahayaan standar D65 dan pencahayaan standar A. Meskipun colorimeter tristimulus dan 
spectrofotometer memakai sebuah pencahayaan untuk suatu pengukuran, namun keduanya dapat mengkalkulasi hasil 
pengukuran berdasarkan data pencahayaan di memorinya, hal ini memungkinkan untuk serangkaian pengukuran 
dengan berbagai pencahayaan standar. 

Tas kita 
warnanya 
sama!

Ha? Kok 
warnanya jadi 
beda?

Pada umumnya, colorimeter tristimulus hanya 
dapat mengukur dengan menggunakan 
pencahayaan standar C dan D65 dimana 
distribusi spektrum keduanya tidak jauh berbeda. 
Dengan demikian, colorimeter tidak dapat 
dipakai untuk mengenali metamerisme. Di lain 
pihak, spectrofotometer dilengkapi dengan 
pencahayaan-pencahayaan standar yang 
distribusi spektrumnya berbeda banyak sehingga 
dapat mengenali metamerisme. Lebih dari 
itu .dengan kemampuan spectrofotometer dalam 
menampilkan kurva spektrum pantul, kita dapat 
melihat perbedaan spektrum pantul benda. 
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•Warna benda contoh mungkin tidak sama dengan yang seharusnya mengingat keterbatasan dalam pencetakan booklet ini.
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Gambar 20: Metamerisme

Panjang gelombang (nm)



Warnanya 
berubah!

Bola

Cahaya

Lantai

Cahaya spekuler

Cahaya yang tersebar

Permukaan benda
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Meskipun untuk obyek-obyek yang dibuat dari 
bahan sama, variasi dapat terlihat dalam warnanya 
sehubungan dengan kilap permukaannya. 
Contohnya, mengapa warna biru mengkilap dari 
sampel akan tampak lebih kusam setelah digosok 
amplas? Ini dikarenakan oleh penggosokan amplas 
yang merubah kondisi permukaan, sehingga 
pantulan cahaya tersebar ke berbagai macam 
arah. 

Warna dapat terlihat berbeda karena 
kondisi permukaan atau lingkungannya.

Ketika sebuah bola dipantulkan dinding, sudut 
datang dan sudut pantulnya sama. Begitupun 
dengan cahaya, sudut pantul yang nilai sudutnya 
sama (namun berlawanan arah) dengan sudut 
datangnya, dinamai sinar pantul spekuler 
(specular). Komponen spekuler ini sama seperti 
jika cahaya dipantulkan permukaan kaca. Cahaya- 
cahaya lainnya yang juga dipantulkan tetapi bukan 
cahaya spekuler, tapi dipantulkan ke segala arah, 
dinamai pantulan baur (diffuse). Total pantulan 
spekuler dan pantulan-pantulan baur dinamai 
pantulan total.

Benda-benda yang permukaannya mengkilap, 
cahaya pantul spekulernya kuat sementara 
pantulan baurnya lemah. Pada permukaan kasar 
yang kilapnya kurang, komponen spekulernya 
lemah sementara cahaya-cahaya baurnya kuat. 
Ketika seseorang mengamati plastik biru yang 
permukaannya mengkilap pada sudut spekuler, 
plastik tersebut tidak kelihatan berwarna biru. Hal 
ini karena pantulan mirip-kaca seolah-olah 
ditambahkan ke warna plastik tadi. Biasanya, 
seseorang akan melihat warna suatu obyek dan 
mengabaikan pantulan spekulernya. Untuk 
mengukur warna benda sebagaimana benda itu 
akan dilihat, pantulan spekuler harus dihilangkan 
dan hanya pantulan baur yang diukur. Warna dari 
suatu obyek akan nampak berbeda karena 
perbedaan pantulan spekulernya.

Perbedaan permukaan benda



b’

Metode ini menggunakan 
perangkap cahaya dan 
cahaya spekuler tidak diukur. 

Pengukuran ini dilakukan tanpa 
perangkap cahaya dan cahaya 
spekuler diperhitungkan.
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Metode SCE efektif untuk melakukan 
verifikasi bahwa warna benda sesuai 
dengan warna target dengan pengecekan 
visual di jalur produksi. 

Metode SCI efektif saat elemen warna 
diatur di level produksi, seperti CCM.

Sudah kita pahami bahwa warna akan teramati berbeda jika 
kondisi permukaannya diubah, karena orang hanya 
mengamati cahaya baur. Bagaimanapun, warna benda tidak 
berubah mengingat bahannya tetap sama. Bagaimana kita 
dapat mengenali warna bahan? Jumlah pantulan spekuler dan 
pantulan baur berubah tergantung kondisi permukaan benda. 
Namun, jumlah pantulan total selalu sama untuk warna dan 
bahan yang sama. Oleh sebab itu, jika sebuah plastik biru 
mengkilap diamplas, pantulan spekularnya berkurang 
sementara pantulan baurnya bertambah. Inilah sebabnya total 
sinar pantul selalu sama.

Posisi perangkap cahaya pada Kondisi III (SCE) dan IV (SCE), sebagaimana terlihat di Gambar 21, 
memperlihatkan bagaimana pantulan spekuler dihilangkan dari pengukuran benda contoh. Bila perangkap 
cahaya dihilangkan sebagaimana Kondisi V dan VI, pantulan spekuler akan diperhitungkan dalam 
pengukuran. Metode dimana pantulan spekuler dihilangkan dinamai SCE (Specular Componen Excluded). 
Jika komponen spekuler dilibatkan dalam pengukuran, metodenya dinamai SCI (Specular Component 
Included).

Dalam mode SCE, pantulan spekuler dihilangkan dari pengukuran dan hanya pantulan baur yang 
diukur. Hal ini menghasilkan evaluasi warna, mirip dengan pengamat yang sedang mengamati warna 
benda. Sistem 45°:n dan n:45° menghasilkan hasil yang menyerupai mode SCE karena instrumen tidak 
menerima pantulan spekuler.
Dengan mode SCI, pantulan spekuler disertakan (bersama dengan pantulan baur) dalam proses 
pengukuran. Jenis evaluasi warna ini mengukur total penampakan yang bergantung kepada kondisi 
permukaan.
Kriteria-kriteria ini harus juga dipertimbangkan saat memilih alat ukur warna. Beberapa instrumen dapat 
melakukan kedua mode ini secara serentak.

c’
e’

a’

d’

abcde

Gambar di atas memperlihatkan bahwa a+b+c+d+e = 
a'+ b'+ c'+ d'+ e'

Mode SCE (Specular Component Excluded) dan Mode SCI (Specular Component Included)
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Kondisi III (d:n) [de:8º] Kondisi IV (n:d) [8º:de]

Kondisi VI (n:D) [8º:di]

Kondisi I (45º:n) [45º:0º] Kondisi II (n:45º) [0º:45º]

Penerima

Kondisi V (D:n) [di:8º] 

Pencaha-
yaan

Sampel Sampel

Lensa 
terinte-
grasi

Penangkap 
cahaya

 Penerima

Pencahayaan

 Sampel

Penerima

Pencahayaan

Sampel

i=45˚±5˚ i=45˚±5˚

r=0±5˚ r=8˚±5˚

r=8˚±5˚

r=8˚±5˚

r=8˚±5˚

r=0±5˚

Beberapa tipe dari iluminasi/pencahayaan 45º:0º  
Berbentuk cincin (45ºa:0º)

Lingkaran (45ºc:0º)

Satu arah (45ºx:0º)

Mengamati perbedaan arah atau posisi pencahayaan
Pada umumnya, mengamati sebuah objek dari sudut yang sedikit berbeda dapat membuat objek tersebut 
terlihat lebih terang atau gelap. Ini dikarenakan karakteristik dari objek yang berhubungan dengan arah, 
yang dapat terlihat jelas pada warna yang tembus cahaya atau metalik. Sudut dari pengamatan benda, 
dan juga sudut pencahayaan, harus konstan untuk komunikasi warna yang jelas. 

< Tipe-tipe dari sistem optik (geometri) >

Sebuah warna terlihat beda tergantung dari kondisi penglihatannya, seperti sudut pengamatan dan 
pencahayaan. Saat sebuah kolorimeter digunakan untuk mengukur warna sebuah objek, kondisi, 
termasuk sudut dari sumber cahaya mengenai objek tersebut dan sudut penerimaan cahaya dari detektor, 
disebut sebagai geometri optik, dan didefinisikan sebagai CIE dan JIS.  

Sistem pencahayaan unidirectional
Sistem ini merupakan metode yang memberikan 
pencahayaan dari satu arah. Geometri 45°:n 
(45°:0°) berarti: permukaan benda contoh disinari 
dengan sudut 45±5 derajat dari garis normal dan 
sinar pantulnya diterima di arah normal (0±5 
derajat). Geometri n: 45° (0°:45°) berarti: benda 
contoh disinari dari arah garis normal (0±5 derajat) 
dan cahaya pantul diterima pada sudut 45±5 
derajat dari garis normal.  Untuk sistem iluminasi 
45°:n, tersedia tiga tipe iluminasi: iluminasi 
berbentuk cincin (45°a:0°) dengan sumber cahaya 
ditempatkan secara melingkar dan bersambungan; 
iluminasi melingkar (45°c:0°) dengan sumber 
cahaya ditempatkan dengan interval tertentu; dan 
iluminasi satu arah (45°x:0°).

Gambar 21 : Sistem iluminasi/pencahayaan

Sistem cahaya sebar/baur lensa terintegrasi 
(Diffuses lllumination Integrating Sphere 
System)
Sistem ini menggunakan lensa terintegrasi untuk 
pencahayaan atau pengamatan benda yang 
seragam dari segala arah. (Lensa terintegrasi 
adalah perangkat optis yang permukaan dalamnya 
dilapisi bahan putih seperti barium sulfat sehingga 
cahaya dapat disebarkan/dibaurkan secara 
seragam). Instrumen dengan geometri optik d/n 
(de:8), D:n (di:8) menyinari (secara sebar) benda 
contoh dan mendeteksi cahaya tersebut pada 
sudut 8 derajat dari garis normal. Instrumen 
dengan geometri optik n:d (8:de) , n:D (8:di) 
menyinari benda contoh pada sudut 8 derajat dari 
garis normal (8±5 derajat) dan mengumpulkan 
cahaya pantul dari semua arah. (Cahaya pantul +/- 
5 derajat dari sudut spekuler dapat disertakan atau 
diabaikan dengan menggunakan fungsi SCE/SCI.)

Lensa 
terinte-
grasi

Pencahayaan

Penangkap 
cahaya

Penerima

Sampel Sampel

Lensa 
terinte-
grasi

Lensa 
terinte-
grasi

Penerima

Penerima
Pencaha-
yaan

Pencahayaan
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Kondisi pencahayaan 
Data dari berbagai 
pencahayaan CIE tersimpan di 
memori sehingga 
memungkinkan hasil 
pengukuran dikalkulasi pada 
berbagai kondisi pencahayaan.

Perbedaan latar dan 
ukuran
Tidak seperti mata manusia, 
spectrofotometer tidak 
terpengaruh pada ilusi cahaya, 
sehingga memastikan 
pengukuran yang tepat setiap 
saat.

Komunikasi data 
Untuk output data atau 
pengontrolan 
spectrofotometer, 
disediakan koneksi 
RS-232C standar.

Memori data
Data pengukuran 
disimpan di memori 
secara otomatis pada 
saat pengukuran.

Grafik spektrum pantul
Hasil pengukuran dapat 
ditampilkan sebagai grafik 
spektrum pantul. 

Sudut pencahayaan 
tetap
Geometri pencahayaan 
tetap sehingga 
keseragaman kondisi 
pengukuran terjamin. Sensor spektral

Sensor spektral yang terdiri dari 
sejumlah segmen untuk 
mengukur cahaya pada setiap 
interval panjang gelombang 
tertentu yang menjamin akurasi 
pengukuran.

Satuan warna
Data pengukuran dapat 
disajikan dalam 
berbagai satuan warna 
termasuk Yxy, L*a*b*, 
Hunter Lab, dll.

Pengukuran 
perbedaan warna 
Perbedaan warna objek dari 
warna target dapat diukur 
dan ditampilkan seketika, 
baik dalam bentuk numerik 
maupun grafik spektrum 
pantul. 

Foto menunjukkan Konica Minolta Spectrofotometer CM-700d.

Perbedaan pengamat 
Sensitivitas dari sensor 
spektrum tidak tergantung 
kepada pemakai. untuk 
menghitung data warna, 
instrumen ini memiliki 
karakter respon spektrum 
untuk standar CIE yang 
disimpan di dalam memori.

Spectrofotometers menyelesaikan 
masalah-masalah ini dengan cepat.
Spectrofotometer menawarkan berbagai macam fitur dan akurasi yang tinggi untuk mengekspresikan 
warna secara numerik dan menunjukkan grafik reflektansi spektrum untuk warna. Dengan 
menggunakan data yang diperoleh untuk berbagai kondisi iluminasi, spectrofotometer dapat 
memecahkan beberapa kendala yang tidak dapat dipecahkan oleh colorimeter tristimulus, termasuk 
color rendering properties (perbedaan warna yang tampak oleh sumber cahaya yang berbeda), 
metamerisme, dan perbedaan kondisi permukaan. 

< Fitur dan fungsi utama dari spectrofotometer >
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Mengukur Warna Khusus.

Gambar 22Warna Metalik
Banyak pelapisan (coating), terutama di bidang 
otomotif, yang memakai kombinasi serpihan metalik 
dan pewarna (cat) untuk mendapatkan efek tertentu. 
Dalam pelapisan metalik, cahaya dipantulkan ke sudut-
sudut yang berbeda tergantung arah serpihan lapisan 
metaliknya, meskipun serpihan-serpihan tersebut pada 
umumnya disamakan arahnya. Gambar 22 
memperlihatkan bagaimana pantulan spekuler dan 
baur berinteraksi dengan lapisan metalik. Karena 
warna memantulkan dari serpihan metalik pada sudut 
yang berbeda dari pantulan baur, penampakan bagi 
mata kita juga akan berbeda. Pada sudut yang dekat 
dengan pantulan spekuler, warna mengkilat (face), 
yang dipengaruhi oleh serpihan metalik, akan terlihat. 
Pada sudut, yang tidak dipengaruhi serpihan metalik, 
warna buram (flop), akan terlihat. Pada umumnya, saat 
mengukur warna metalik, akan lebih efektif jika 
menggunakan spectrofotometer yang dapat mengukur 
dengan berbagai sudut.

Warna Fluoresen
Ketika Anda melihat warna fluoresen, kelihatannya 
benda tersebut seperti memancarkan cahaya sendiri 
meskipun benda tersebut sebenarnya bukan sumber 
cahaya. Saat cahaya disorotkan ke benda fluoresen, 
sinarnya diserap benda tersebut dan dipancarkan 
kembali sebagai cahaya tampak di area spektrum 
lainnya, biasanya dengan panjang gelombang yang 
lebih panjang. Cahaya tampak merupakan gelombang 
elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 
antara 380 nm hingga 780 nm. Sebagai contoh, 
cahaya 360 nm diserap dan dipancarkan pada 420 
nm, pengukuran pada 420 nm dapat saja mencapai 
100%. Karena lebih banyak cahaya yang dipancarkan 
tidak sama dengan cahaya yang diterima, bagi mata 
kita kelihatannya benda tersebut memancarkan 
cahaya sendiri. Untuk pengukuran sampel non-
fluoresen, elemen dispersif (dispersive element) dapat 
diletakkan baik diantara sumber cahaya dan sampel 
maupun diantara sampel dan penerima. Namun, untuk 
pengukuran sampel fluoresen, agar pengukurannya 
sesuai dengan jika diamati manusia, elemen dispersif 
harus diletakkan diantara sampel dan detektor 
(penerima) sehingga sampel tersinari oleh seluruh 
spektrum sumber cahaya. Dalam pengukuran warna 
fluoresen oleh spectrofotometer, sebaran spektrum 
sumber cahaya, termasuk daerah ultra violet, harus 
dikontrol.
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Cahaya Hitam dan Bahan Fluoresen

Pernahkah Anda masuk ke ruangan dimana anda 
disilaukan oleh baju putih, kaos kaki, atau tembok 
yang seolah-olah bersinar dan terlihat cerah 
sementara ruangan itu sendiri gelap atau hanya 
diterangi cahaya ungu?
Ruangan seperti itu disinari oleh sumber cahaya 
yang disebut cahaya hitam. Cahaya hitam adalah 
pencahayaan yang memakai panjang gelombang di 
luar arena cahaya tampak. Biasanya dijual untuk 
pencahayaan permainan acak gambar yang terbuat 
dari bahan fluoresensi atau bahan kimia yang 
bersifat fluoresensi. Kenyataannya, cahaya hitam ini 
memancarkan energi/cahaya di area ultraviolet. 
Bahan fluoresen yang menyerap energi ini dan 
memancarkan kembali sebagai cahaya tampak, 
ditambahkan kepada obyek-obyek tersebut. Bahan- 
bahan ini nampak bersinar saat disinari cahaya 
hitam. Sebuah benda kelihatan berwarna putih jika 
memantulkan semua panjang gelombang cahaya 
tampak hingga hampir 100%. Bagaimanapun, jika 
ada kekurangan pantulan panjang gelombang biru, 
benda tersebut akan nampak kekuning-kuningan. 
Dalam banyak hal, bahan fluoresen ditambahkan. 
Bahan-bahan fluoresen ini memberikan tambahan 
kemampuan pemantulan sinar biru yang membuat 
bahan kelihatan putih. Hasilnya, baju putih tampak 
bersinar saat disinari cahaya hitam dan tampak putih 
di bawah sinar matahari. Jika baju putih tersebut 
telah dicuci berkali-kali maka akan tampak kekuning- 
kuningan. Ini bukan karena baju tersebut terlunturi 
warna kuning, tetapi karena bahan fluoresennya 
hilang tercuci dan warna aslinya sekarang nampak. 
Oleh sebab itu biasanya baju putih yang telah 
kekuning-kuningan tadi dicuci dengan deterjen yang 
mengandung bahan fluoresen untuk mengembalikan 
warna putihnya. 
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Catatan dalam Pengukuran 
Obyek dan Kondisi-kondisi

Pengukuran Obyek Serbuk

Saat mengukur serbuk dengan spectrofotometer, 
nilai pengukuran bergantung kepada kerapatan 
serbuk dan kondisi permukaan. Untuk menghindari 
kesalahan, diperlukan metode khusus seperti 
penempatan serbuk yang banyaknya tetap ke 
wadah yang bentuk dan ukurannya juga tetap dan 
kualitas permukaannya harus tetap dijaga. Jika 
ukuran partikelnya besar, gunakan 
spectrofotometer yang memiliki area pengukuran 
yang luas, sehingga pengukuran permukaan dapat 
dirata-ratakan dan hasil pengukuran berulang bisa 
didapat.

Pengukuran Obyek Semi Transparan

Pengukuran obyek semi transparan memerlukan 
pertimbangan khusus mengingat cahaya pasti 
menjalar melalui bahan dan pengukuran pastinya 
dipengaruhi bahan yang ada di dasar obyek. 
Untuk memecahkan masalah ini, lakukan 
penebalan obyek untuk menghindari penembusan 
total. Solusi lainnya adalah dengan menempatkan 
permukaan putih yang tidak transparan di dasar 
obyek.

Pengukuran Obyek Berpola

Dalam pengukuran obyek berpola atau bertekstur, 
jika daerah pengukuran kecil, nilai pengukuran 
akan bervariasi tergantung lokasinya. Sebaiknya 
dilakukan pengukuran terluas yang 
memungkinkan, atau pengukuran dilakukan 
beberapa lokasi, untuk kemudian dilakukan rata-
ratanya.

Pengaruh Suhu

Terkadang warna obyek berubah jika suhunya 
berubah. Gejala ini dinamai thermochromism. 
Untuk mengukur warna secara akurat dengan 
spectrofotometer, pengukuran harus dilakukan 
di ruangan dengan suhu yang tertentu setelah 
obyek mencapai suhu ruang.

Karakteristik suhu ketika warna BCRA keramik 
berubah 10 derajat dari suhu ruang  [Menurut 
kondisi tes Minolta]
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PART III

New Color Difference 
Formula (CIE 2000)
Color meters allow us to accurately communicate colors 
and color differences using numerical color data. At actual 
color management locations, however, sometimes the 
results of visual inspection do not match with the results 
obtained with color meters. Why? Is there any way to 
solve this problem? Yes, there is. It is the new color 
difference formula "CIE �000" which will be explained in 
this section.
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Problems with CIE Lab (L*a*b* color space)
CIE Lab (L*a*b* color space) represents colors by using the coordinates in a uniform color space 
consisting of lightness variable L* and chromacity indices a* and b*.  Although the calculation formula 
was defined based on the color vision of the human eye, some color differences are evaluated differently 
between the color difference ΔE*ab and the human eye. This is because the color discrimination 
threshold of the human eye greatly differs from the range of color differences ΔE*ab and Δa*b* defined by 
CIE Lab.

Color discrimination threshold of the human eye
The human eye cannot differentiate some colors from others even if they are different. The area of such 
colors on the chromacity diagram is called the color discrimination threshold of the human eye.
The figure on the right is part of the a*b* chromacity 
diagram representing the CIE Lab color space. The 
white ellipses on the diagram represent the color 
discrimination thresholds of the human eye 
concerning saturation and hue. In other words, the 
human eye cannot differentiate the colors within the 
same ellipse.
A close look at these white ellipses shows 
the following four characteristics of the color 
differentiation ability of the human eye on the 
chromacity diagram of CIE Lab (L*a*b* color 
space).

�) The sensitivity to color differences is low for the
colors with high saturation. Consequently, such
colors are difficult to differentiate. (Saturation
dependency is high.)

The shape of the ellipses becomes close to 
a circle for colors with low saturation, and it 
becomes longer in the direction of saturation and 
narrower in the direction of hue for colors with high 
saturation. This means that the human eye cannot 
differentiate colors with high saturation although 
their color difference is relatively great.

Note: The figures showing white ellipses representing the color discrimination thresholds of the human eye used on pages 
50 and 5� are based on Figure � excerpted from the paper titled "The Development of the CIE �000 Colour-Difference 
Formula: CIEDE�000" written by M.R. Luo, G. Cui, and B. Rigg, which appeared in COLOR Research and Application, 
No. 5 (Volume �6), page �4� published in October, �00�, with the cooperation and approval of the journal and authors. 
Figure � on page �4� of the journal is copyrighted by John Wiley & Sons, Inc.
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�) The sensitivity to the color differences in the
direction of hue varies depending on the hue.

Look at white ellipses A and B in the diagram. A 
is located around the hue angle of ��0 degrees 
(yellowish green), and B is located around the 
hue angle of �80 degrees (green). Although their 
saturation is similar, A is wider in the direction 
of hue, and B is narrower. This means that the 
sensitivity to the color differences regarding hue is 
higher in B than in A.

�) The sensitivity to the color difference in the
direction of lightness varies depending on the
lightness.

Unfortunately, the lightness cannot be seen in the 
figure because it is represented by a normal line 
perpendicular to the diagram. It is said that the 
sensitivity becomes highest around the lightness 
of 50, and decreases for both higher and lower 
lightness.

4) For blue colors, the direction of the color
discrimination threshold changes.

The figure shows that the major axes of the white 
ellipses for blue colors do not match with the 
direction of saturation spreading from the center. 
It is this mismatch that causes differences in the 
color difference evaluation between color meters 
and the human eye.
The color difference ΔE*ab generally used for the 
color difference evaluation with CIE Lab (L*a*b* 
color space) is represented by a perfect circle for 
every saturation and hue as shown by  in the figure 
on the right. The chromacity index difference Δa*b*, 
another commonly-used evaluation method, is 
represented with a square as shown by  in the 
figure. Both shapes differ considerably from the 
shape of the color discrimination threshold of the 
human eye (white ellipse).
The differences in these shapes manifest 
themselves as the differences between the 
calculation result by color meters and the 
evaluation by the human eye.
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The CIE �000 color difference formula 
was developed to solve the problem of the 
differences in the evaluation between color 
meters and the human eye caused by the 
difference in the shape and size of the color 
discrimination threshold of the human eye.

The CIE �000 color difference formula is 
not an attempt to build a color space in 
which the widths of the color discrimination 
thresholds of the human eye are uniform. 
Instead, it defines a calculation so that the 
color difference calculated by color meters 
becomes close to the color discrimination 
threshold of the human eye on the solid color 
space of CIE Lab (L*a*b* color space).
Specifically, weight is assigned to the 
lightness difference ΔL*, saturation difference 
ΔC*, and hue difference ΔH* by using 
weighting coefficients SL, SC, and Sh 
respectively. These weighting coefficients 
SL, SC, and Sh include the effects of 
lightness L*, saturation C*, and hue angle h. 
Consequently, the calculation incorporates 
the characteristics of the color discrimination 
threshold of the human eye on the color 
space of CIE Lab (L*a*b* color system): �) 
Saturation dependency, �) Hue dependency, 
and �) Lightness dependency.

* For the specific calculation formula, refer to the next 
chapter “COLOR TERMS”.

Features of "CIE 2000" color difference formula

In the region of high saturation, the ellipse 
becomes longer in the direction of saturation.

In the region of low saturation, the ellipse 
becomes close to a perfect circle.

With the CIE Lab (L*a*b* color space) color difference formula, the color difference evaluation ranges 
represented by color difference ΔE*ab and chromacity index difference Δa*b* were a perfect circle or a 
square in the L*a*b* solid color space. With CIE 2000, color difference ΔE00 is represented with an 
ellipse having the major axis in the direction of saturation, which is similar to the shape of the color 
discrimination threshold of the human eye. In the region with lower saturation, the weighing coefficients 
SL, SC, and Sh approach � respectively, making the ellipse more circular.
In the region with higher saturation, the weighing coefficient SC becomes greater compared with other 
coefficients SL and Sh, so that the ellipse becomes longer in the direction of saturation (lower sensitivity to 
saturation differences).
With the CIE �000 color difference formula, the effect on the hue angle is also considered. As a result, 
the formula can cope with another characteristic of the color discrimination threshold of the human eye 
on the color space of CIE Lab (L*a*b* color space): 4) Change in the direction of the color discrimination 
threshold around the hue angle of �70 degrees (blue) (deviation from the direction of saturation).

The calculation formula also includes constants kL, kC, and kh, called parametric coefficients. Users can 
specify their values as desired to obtain flexibility for conducting color management according to various 
objects.

C*: Saturation

H*: Hue

+: Red

a*

L*
�00=White

+: Yellow

B*

Origin of the 
a*/b* axes

0=Black
-: Blue

-: Green
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PART IV

COLOR TERMS
This section includes further details about terms, 
standards, and color spaces discussed in this 
booklet. Since the explanation is based on CIE 
(Commission Internationale de I’Eclairage), some 
unfamiliar terms and complicated calculations are 
included. This section is intended as a reference.
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2° Standard Observer and l0°
Supplementary Standard Observer

The color response of the eye changes according 
to the angle of view (object size). The CIE originally 
defined the standard observer in �9�� using a �° 
field of view, hence the name �° Standard Observer. 
In l964, the CIE defined an additional standard 
observer, this time based upon a l0° field of view; this 
is referred to as the �0° Supplementary Standard 
Observer. To give an idea of what a �° field of view 
is like compared to a �0° field of view, at a viewing 
distance of 50cm a �° field of view would be a 
ø�.7cm circle while a �0° field of view at the same 
distance would be a ø8.8cm circle. The �° Standard 
Observer should be used for viewing angles of �° to 
4°; the �0° Supplementary Standard Observer should 
be used for viewing angles of more than 4°.

Color-Matching Functions

The color-matching functions are the tristimulus 
values of the equal-energy spectrum as a function 
of wavelength. These functions are intended to 
correspond to the response of the human eye. 
Separate sets of three color-matching functions 
are specified for the 2° Standard Observer and 10˚ 
Supplementary Standard Observer.

XYZ Tristimulus Values (CIE 1931)

Tristimulus values determined based on the color-
matching functions x(l),y(l), and z(l) defined in 
�9�� by CIE; also referred to as �° XYZ tristimulus 
values. They are suitable for a viewing angle of 4° 
or less and are defined for reflecting objects by the 
following formulas:

where
S(l): Relative spectral power distribution of the 

illuminant
x(l), y(l), z(l): Color-matching functions for CIE �° 

Standard Observer (�9��)
R(l): Spectral reflectance of specimen

X10 Y10 Z10 Tristimulus Values (CIE 1964)

Tristimulus values determined based on the 
colormatching functions x�0(l), y�0(l),and z�0(l) 
defined in �964 by CIE; also referred to as �0° XYZ 
tristimulus values. They are suitable for a viewing 
angle of more than 4° and are defined for reflecting 
objects by the following formulas:

where
S(l): Relative spectral power distribution of the  

illuminant
x�0(l), y�0(l),z�0(l): Color-matching functions for CIE 

�0° Supplementary Standard Observer (�964)
R(l): Spectral reflectance of specimen
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xyz Chromaticity Coordinates

The xyz chromacity coordinates are calculated from 
the XYZ tristimulus values according to the following 
formulas:

If the above formulas are used with the X�0 Y�0 Z�0 
tristimulus values, the chromaticity coordinates would 
be x�0 y�0 z�0.

xy and x10 y10 Chromaticity Diagram

Two-dimension diagram on which the xy or x�0 y�0 
chromaticity coordinates can be plotted.

xy and x10y10 chromacity diagram

L*a*b* Color Space

The L*a*b* color space (also referred to as the 
CIELAB space) is one of the uniform color spaces 
defined by the CIE in �976. The values of L*, a*, and 
b* are calculated according to the formulas below:

where
X, Y, Z: Tristimulus values XYZ (for �° Standard 

Observer) or X�0Y�0Z�0 (for �0° Supplementary 
Standard Observer) of the specimen

Xn, Yn, Zn: Tristimulus values XYZ (for �° Standard 
Observer) or X�0Y�0Z�0 (for �0° Supplementary 
Standard Observer) of a perfect reflecting 
diffuser.

If X/Xn, Y/Yn, orZ/Zn is less than (�4/��6)�, the 
above equations are changed as described below:

Color difference DE*ab in the L*a*b* color space, 
which indicates the degree of color difference but not 
the direction, is defined by the following equation:

where
DL*,Da*, Db*: Difference in L*, a*, and b* values 

between the specimen color and the target 
color.

Uniform Color Space

A color space in which equal distances on the 
coordinate diagram correspond to equal perceived  
color differences.
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where

Munsell Color System

The Munsell color system consists of a series of 
color charts which are intended to be used for visual 
comparison with the specimen. Colors are defined in 
terms of the Munsell Hue (H; indicates hue), Munsell 
Value (V; indicates lightness), and Munsell Chroma 
(C;.indicates saturation) and written as H V/C. For 
example, for the color with H=5.0R, V=4.0, and 
C=14.0, the Munsell notation would be: 5.0R 4.0/14.0

The Munsell hue circle

L*C*h Color Space

The L*C*h color space uses the same diagram 
as the L*a*b* color space, but uses cylindrical 
coordinates. Lightness L* is the same as L* in the 
L*a*b* color space; Metric Chroma C* and Metric 
Hue-Angle h are defined by the following formulas:

where
a*, b*: Chromaticity coordinates in the L*a*b* color 
space

For difference measurements, Metric Hue-Angle 
difference is not calculated; instead, Metric Hue-
Difference ∆H* is calculated according to the 
following formula:

The Metric Hue-Difference is positive if the Metric
Hue-Angle h of the specimen is greater than that of
the target and negative if the Metric Hue-Angle of the
specimen is less than that of the target.

CIE 2000 Color difference formula

As described on page 49 of this booklet, this is the 
newest color difference formula intended to correct 
the differences between the measurement result 
and visual evaluation, which was the weak point in 
the L*a*b* color space. The calculation is based on 
the lightness difference ∆L*, saturation difference 
∆C*, and hue difference ∆H*, with correction 
using weighing coefficients (SL, SC, and SH) and 
constants called parametric coefficients (kL, kC, and 
kH), as shown below.
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The Munsell color chip 
(The brightness and chroma of 2-5R)

L*u*v* Color Space

The L*u*v* color space (also referred to as the 
CIELUV space) is one of the uniform color spaces 
defined by the CIE in �976. The values of L*, u*, and 
v* are calculated according to the formulas below:

where
Y: Tristimulus value Y (tristimulus value Y�0 can also 

be used.) 
u’, v’ : Chromaticity coordinates from the CIE �976 

UCS diagram 
Y0, u’0, v’0: Tristimulus value Y (or Y�0) and 

chromaticity coordinates u’, v’ of the perfect 
reflecting diffuser.

Color difference DE*uv in the L*u*v* color space, 
which indicates the degree of color difference but not 
the direction, is defined by the following equation:

where
DL*, Du*, Dv*: Difference in L*, u*, and v* values 

between the specimen color and the target color

CIE 1976 UCS Diagram

The CIE �976 UCS Diagram was defined by the CIE 
in �976. It is intended to provide a perceptually more 
uniform color spacing for colors at approximately 
the same luminance. The values of u’ and v’ can 
be calculated from the tristimulus values XYZ (or 
X�0Y�0Z�0) or from the chromaticity coordinates xy 
according to the following formulas:

where
X, Y, Z: Tristimulus values (If tristimulus values 

X�0Y�0Z�0 are used, the results will be u’�0 and 
v’�0.)

x, y: Chromaticity coordinates (If chromaticity 
coordinates x�0y�0 are used, the results will be 
u’�0 and v’�0.)



Object Color Definition Formulas

Light Source 
Color Definition Formulas
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Differences Between
Object Color and Source Color

Determining the color of an object was described 
previously. However, there is a difference when a 
color is created independently such as by a light 
bulb. This is called source color. The following is a 
simple explanation of the differences between object 
and source color.

Definition Differences
There are three basic factors involved when a human
observes the color of an object. They are
illumination, the object, and the perception of the
observer. However, when a source is observed,
there are only two factors: the spectral distribution of
the light source and the perception of the observer.
The formulas for these concepts are illustrated
below.

Tristimulus
value of the
object color
(X,Y,Z)

=
Spectrum
distribution
of the
illuminants

×
Spectral
reflectance of
the measurement
object

×
Color-
matching
functions

Tristimulus
value of the
object color
(X,Y,Z)

=
Spectrum
distribution of
the measurement
light source

×
Color-
matching
functions

For object color, it is necessary to determine and 
evaluate the spectral distribution of the illuminants. 
This is because the color appears differently when 
the light source varies. The illuminants are not 
required when the light source color is measured 
because the color of the light source itself must be 
determined.

Differences in the Geometrical 
Conditions of Illumination and 
Optical Reception
The optical geometry must be considered because 
the object color may vary under different conditions. 
Six types of conditions defined by CIE and JIS are 
described on page 4�.  These conditions are not 
used to determine the light source color. However, 
there are certain angular characteristics in which 
hue varies depending on the type of the light source 
and the viewing angle, such as with LCDs. In these 
cases, the observation angle must be fixed at a set 
value.

APPENDIX

Color Space Representation
There are several common methods to describe 
light source color numerically. They include the xy 
coordinates, the CIE �960 UCS color intensity (u, v), 
the CIE �976 UCS color intensity (u*,v*), and (color 
temperature)*
* Refer to the page on the right for information

about light source color temperature. The L*u*v*
color space (CIE LUV) is also used. However, the
standard light must be determined when used in the
light source color because the L*u*v* color space is
based on the color of a uniformly diffusing surface
as an origin point.
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Color Temperature
As the temperature of an object increases, the emitted 
thermal radiation also increases. At the same time, 
the color changes from red through orange to white. 
A black body is an ideal object that absorbs all energy 
and emits it as radiant energy in such a manner so that 
its temperature is directly related to the color of the 
radiant energy given off. The absolute temperature of 
the black body is referred to as the color temperature. 
These colors would lie in the ideal black body locus, as 
indicated in the xy chromaticity chart shown in Figure 23. 
Correlated color temperature is used to apply the 
general idea of color temperature to those colors that 
are close to, but not exactly, on the blackbody locus. 
The correlated color temperature is calculated by 
determining the isotemperature line on which the color 
of the light source is positioned. Isotemperature lines 
are straight lines for which all colors on the line appear 
visually equal; the correlated color temperature of any 
color on the isotemperature line is equal to the color 
temperature at the point where the isotemperature line 
intersects the blackbody locus. 
The blackbody locus, the isotemperature lines and lines 
that indicate equal values of Duv from the blackbody 
locus are illustrated in Figure 24. For example, a light 
source which has a color difference of 0.01 in the green 
direction (Duv) from a black body which has a color 
temperature of 7000K is indicated as having a correlated 
color temperature of 7000K+0.01 (Duv unit).
Notes
“K” is an abbreviation for Kelvin. Kelvin is the absolute 
temperature scale.

Figure 23 xy chromaticity of the black body locus

Figure 24 xy chromaticitv chart indicating the black body locus,
isotemperature lines and equal ∆uv lines.
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