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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pariwisata 2.1.

2.1.1. Definisi Pariwisata 

Menurut Utama (2017), pariwisata merupakan jasa yang menyediakan pelayanan 

dengan kegiatan mengunjungi tempat-tempat hiburan atau tempat yang belum 

pernah dikunjungi yang dapat menghibur penggunanya (hlm. 1-2).  

2.1.2. Definisi Wisata Ziarah 

Jenis pariwisata yang dikaitkan dengan keagamaan, sejarah, adat istiadat atau 

kepercayaan tertentu di dalam masyarakat. Di dalam wisata ini biasanya 

masyarakat memiliki keinginan untuk memperoleh restu atau memperkuat iman 

yang biasa ditujukan agar mendapatkan berkah dari Sang Pencipta. Contohnya 

orang Katolik berziarah ke Vatikan di Roma, agama Buddha ke India, Nepal, dan 

masih banyak tempat suci lainnya yang dapat dijadikan untuk tempat berziarah 

(Utama, 2017, hlm. 160).  

2.1.3. Faktor yang Memengaruhi Pariwisata 

Menurut Macintos dalam Utama (2017) terdapat empat faktor yang dapat 

mendorong motivasi untuk melakukan perjalanan wisata: 

1. Physical motivation: hasrat untuk mengembalikan kondisi fisik seperti 

bersantai olahraga dan kegiatan lainnya untuk menjaga kesehatan tubuh. 
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2. Cultural motivation: motivasi yang dimiliki untuk mengetahui pengetahuan 

tentang budaya dan adat istiadat dari tempat lain dengan cara mengunjungi 

atau melihat dengan langsung tempat tersebut. 

3. Interpersonal motivation: motivasi untuk melarikan diri dari pekerjaan atau 

rutinitas sehari-hari, untuk mendapatkan sensasi baru bersama kerabat-kerabat 

terdekat, seperti keluarga atau teman. 

4. Status & prestige motivation:  motivasi untuk memperlihatkan status dirinya 

untuk membuktikan bahwa dirinya mampu melakukan liburan demi 

kedudukannya di mata orang lain (hlm. 108-110).  

 Promosi Pariwisata 2.2.

2.2.1. Definisi Promosi 

Menurut Utama (2017), promosi merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan 

untuk menyebarkan informasi dengan upaya mengajak masyarakat untuk membeli 

produk yang di pasarkan. Dalam promosi di bidang pariwisata, promosi berbasis 

teknologi menjadi suatu cara yang efisien, dikarenakan pada zaman kini seluruh 

umat di dunia menggunakan media sosial, sehingga sarana promosi jenis ini dapat 

menghasilkan dampak yang besar dengan biaya yang rendah (hlm. 32-33).  

Menurut Kotler dan Amstrong (2011), promosi merupakan suatu 

komunikasi pemasaran. Promosi bukan cara tunggal tetapi lebih tepatnya, 

campuran dari beberapa cara untuk menyampaikan pesan utamanya kepada calon 

konsumen. Perusahaan harus lebih berhati-hati mengoordinasikan alat promosi ini 

untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan tentang 

perusahaannya ataupun mereknya. Perusahaan harus melakukan lebih dari sekadar 
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menciptakan nilai kepada calon konsumennya, melainkan perusahaan tersebut 

harus menggunakan promosi untuk mengomunikasikan pesan yang ingin 

disampaikan dengan jelas dan persuasif (hlm. 435).  

2.2.2. Tujuan Promosi 

Menurut Setyaningrum, Udaya dan Efendi (2015), terdapat tiga tujuan dari 

promosi: 

1. Melalui promosi yang informatif, promosi dapat mengubah kebutuhan yang 

telah ada menjadi keinginan yang wajib terpenuhi atau memberi stimulasi 

minat pada sebuah produk baru. 

2. Kegiatan promosi yang bersifat persuasif untuk mengajak para calon 

konsumen untuk membeli produk perusahaan tersebut, bukan untuk membeli 

produk pesaing. Dengan cara menunjukkan keunggulan produk yang 

sesungguhnya dibandingkan dengan produk pesaing untuk memenuhi 

kebutuhan emosional konsumen seperti untuk status sosial dan kepuasan 

dirinya. 

3. Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan agar merek produk 

tersebut tetap bertahan di hati serta pikiran masyarakat dan untuk 

mempertahankan konsumen agar melakukan transaksi kembali secara 

repetitif (hlm. 128).  

2.2.3. Fungsi Promosi 

Berikut adalah fungsi-fungsi dari promosi menurut Christ (2018) dalam bukunya: 
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1. Build Awareness: produk baru dan organisasi baru sering tidak dikenal oleh 

pasar, yang berarti upaya promosi awal harus fokus pada pembentukan 

identitas. Dalam situasi ini, pemasar harus memfokuskan promosi untuk: 

memastikan pesan mencapai pelanggan, dan memberi tahu pasar siapa 

pemasar tersebut dan apa yang ditawarkan. 

2. Create Interest: mengubah pikiran pelanggan untuk membeli sebuah produk 

menjadi tantangan tersendiri. Fokus pada pembuatan pesan yang meyakinkan 

pelanggan bahwa ada kebutuhan telah menjadi ciri khas pemasaran sejak 

lama dengan daya tarik promosi yang ditargetkan pada karakteristik dasar 

manusia seperti emosi, ketakutan dan humor. 

3. Provide Information: Beberapa promosi dirancang untuk membantu 

pelanggan dalam tahap pencarian proses pembelian. 

4. Stimulate Demand: promosi yang tepat dapat mendorong pelanggan untuk 

melakukan pembelian. Dalam hal produk yang sebelumnya tidak pernah 

dibeli atau dibeli oleh pelanggan, upaya promosi dapat diarahkan untuk 

membuat pelanggan mencoba produk tersebut. 

5. Reinforce the Brand: setelah pembelian dilakukan, pemasar dapat 

menggunakan promosi untuk membantu membangun hubungan yang kuat 

yang dapat menyebabkan pembeli menjadi pelanggan yang loyal (hlm. 28).  

2.2.4. Jenis - Jenis Promosi 

Jenis-jenis promosi menurut Kotler dan Armstrong (2008) adalah: 

1. Advertising: kegiatan mempresentasikan produk dan ide barang, atau jasa 

dengan berbayar sponsor tertentu. Menurut Kotler dan Armstrong (2008) 
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tujuan periklanan adalah mengkomunikasikan informasi kepada sasaran 

tertentu selama periode waktu tertentu dengan strategis (hlm. 151).  

2. Sales promotion: kegiatan untuk mendorong pembelian atau penjualan produk 

atau jasa. 

3. Public relations: promosi yang dilakukan dengan membangun hubungan baik 

dengan berbagai kerabat atau rekan-rekan kerja untuk mendapatkan 

kepercayaan yang diinginkan  serta bantuan dari kerabat jika ada masalah, 

agar citra perusahaan menjadi lebih baik dan memiliki koneksi untuk 

membangun suatu usaha. 

4. Personal selling: promosi yang dilakukan langsung oleh perusahaan untuk 

membuat penjualan dan membangun hubungan dengan konsumen. 

5. Direct marketing: promosi yang dilakukan langsung kepada calon konsumen 

melalui penggunaan surat langsung, telepon, televisi, e-mail, internet, dan 

sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu 

(hlm. 22).  

2.2.5. Strategi Promosi 

Strategi promosi biasanya membagi diri menjadi 2 kategori besar: 

1. Push Marketing 

Push Marketing menggunakan pendekatan yang lebih tradisional. Strategi ini 

fokus pada produk-klien yang bertemu langsung. Tujuan utama dalam jenis 

pendekatan ini adalah untuk meminimalkan waktu dan upaya yang dilakukan 

pelanggan sejak awal hingga pembelian. Perilaku merek yang khas, dalam hal ini, 
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hampir identik dengan pemasaran tradisional. Teknik-teknik seperti penjualan 

langsung (baik dari pintu ke pintu atau melalui toko), tempat penjualan dan 

distribusi, pameran dagang, angkutan umum atau iklan jalan raya dan sebagainya. 

2. Pull Marketing 

Strategi pemasaran ini, pada intinya, sedikit berbeda dari Push Marketing. Fokus 

utama  adalah Brand Awarness. Strategi promosi ini memerlukan banyak 

investasi, waktu dan  uang. Jika strategi dorong akan menjadi produk yang dapat 

lihat di setiap rak di supermarket, terdapat tulisan "pilih aku, pilih aku", 

pemasaran tarik akan menjadi produk yang berfokus pada dirinya sendiri. 

Membuat citra yang baik tentang produk atau layanan, sehingga membuat orang 

mencarinya dan mengingatnya, tanpa perlu melihatnya di mana-mana dan setiap 

hari. Hal tersebut memainkan psikologis seseorang. 

Perbedaan utama antara dua teknik penjualan yang sangat berbeda adalah 

bahwa Push Marketing mencoba untuk menjual persediaan produk yang telah ada 

sementara Pull Marketing berusaha untuk meningkatkan kebutuhan yang akan 

segera meningkatkan permintaan pasokan.  (Shimp, 2010, hlm. 450) 

Salah satu jenis kegiatan strategi promosi yang paling sering digunakan 

adalah bauran promosi (promotional mix). Menurut Kotler (2014), bauran 

pemasaran adalah himpunan alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran (hlm. 76). Menurut 

Kotler & Armstrong (2011), variabel-variabel yang ada di dalam promotion mix 

ada lima, yaitu: 
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a. Periklanan (Adsvertising) 

Segala  biaya  yang  harus  dikeluarkan  sponsor  untuk  melakukan 

presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk gagasan, barang atau 

jasa. 

b. Penjualan personal (Personal selling) 

Presentasi  pribadi  oleh  para  wiraniaga  perusahaan  dalam  rangka 

mensukseskan   penjualan   dan   membangun   hubungan   dengan 

pelanggan. 

c. Promosi penjualan (Sales promotion) 

Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu 

produk atau jasa. 

d. Hubungan masyarakat (Public relation) 

Membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh 

dukungan, membangun "citra perusahaan" yang baik dan menangani atau 

menyingkirkan gosip, cerita dan peristiwa yang dapat merugikan. 

e. Pemasaran langsung (Direct marketing) 

Komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara khusus untuk 

memperoleh tanggapan langsung. (hlm. 437) 

2.2.5.1 Marketing Mix 

Kotler (2012) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) komponen yang tercakup dalam 

bauran pemasaran atau marketing mix yang terkenal dengan sebutan 4P, yakni: 

1. Product 
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Produk berarti barang dan jasa yang dikombinasian oleh perusahaan yang 

akan disampaikan kepada target market. 

2. Price 

Harga adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen atau 

pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari perusahaan. 

3. Place 

Tempat/saluran distribusi termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat 

produk yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. 

4. Promotion 

Promosi adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan berbagai 

keunggulan yang dimiliki suatu produk, dan mempengaruhi target market 

untuk membeli produk tersebut. (hlm. 119) 

 Periklanan 2.3.

2.3.1. Definisi Periklanan 

Periklanan adalah kegiatan untuk merancang, menyampaikan, membuat iklan 

biasanya melalui media massa, yang digunakan untuk mengajak atau 

memengaruhi target khalayaknya atau masyarakat. Periklanan merupakan salah 

satu alat untuk promosi (Kriyantono, 2013, hlm. 1).  

 

Perancangan Promosi Untuk..., Vannia Christianto, FSD UMN, 2019



14 
 

2.3.2. Definisi Iklan 

Iklan adalah hasil dari perancangan yang akan disampaikan ke masyarakat berupa 

produk yang dijual, pesan yang ingin disampaikan dan benda apa yang ditawarkan 

(Kriyantono, 2013, hlm. 5).  

2.3.3. Fungsi Iklan 

Dalam buku Kriyantono (2013) fungsi iklan dibagi menajdi tiga, yaitu: 

1. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi dari produk yang dijual seperti 

produk apa serta ciri-ciri dari produk tersebut. Contoh menginformasikan 

produk terbaru serta harganya. 

2. Iklan berfungsi untuk mengajak atau membujuk konsumen yakni bersifat 

persuasif, dapat mengubah pola pikir konsumen terhadap produk yang dijual. 

3. Iklan bersifat mengingatkan dan meneguhkan. Dengan melalui periklanan 

yang terus menerus, maka konsumen akan mengingat dan membeli 

produknya tanpa harus mengingat nama merknya (hlm. 52).  

2.3.4. Teknik Membuat Iklan 

Menurut Shimp (2008), terdapat teknik dalam membuat iklan: 

1. Strategi Periklanan: menetapkan tujuan dari objek yang di pasarkan. 

Merumuskan anggaran untuk mengeluarkan seberapa banyak modal dana 

yang diperlukan untuk membuat iklan tersebut. Membuat pesan iklan yang 

sesuai dan dapat dicerna oleh target konsumennya. Memilih media iklan dan 

sarana yang tepat yang mudah diakses oleh target konsumennya, media yang 
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efektif digunakan yakni media yang mengeluarkan sedikit uang namun 

menghasilkan banyak pengaruh dari masyarakat. 

2. Implementasi strategi: berkaitan dengan kegiatan taktis sehari-hari yang harus 

dilakukan untuk melakukan kampanye iklan. Misalnya, menentukan 

keputusan untuk menekankan televisi di atas media lain adalah pilihan 

strategis, pemilihan jenis program dan waktu tertentu untuk menayangkan 

iklan adalah masalah implementasi taktik. Demikian juga, keputusan untuk 

menekankan manfaat merek tertentu adalah pertimbangan pesan strategis, 

tetapi cara sebenarnya pesan itu disampaikan adalah masalah implementasi 

kreatif. Hal ini lebih fokus pada strategi daripada masalah taktis. 

3. Menilai Keefektifan Iklan: bagaimana cara untuk mengevaluasi atau 

memperhitungan hasil yang telah didapat, apakah iklan tersebut berpengaruh 

besar terhadap daya tarik masyarakat. Dengan mengevaluasi hasil yang 

memungkinkan untuk menentukan apakah tujuan dicapai. Ini sering 

mengharuskan langkah dasar diambil sebelum kampanye iklan dimulai (untuk 

menentukan, misalnya, berapa persentase target konsumen yang mengetahui 

nama merek) dan kemudian setelah itu untuk menentukan apakah tujuan 

tercapai. (hlm. 193) 

2.3.5. Jenis Iklan 

Menurut Kriyantono (2013), berikut ini adalah jenis iklan jika dibagi sesuai 

sifatnya: 
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1. Iklan komersial: iklan yang menjual produk dan jasa secara langsung yang 

menhasilkan pendapatan atau keuntungan tertentu. Berikut yang termasuk 

iklan komersial; 

a. Iklan konsumen: adalah iklan yang menjual alat kebutuhan mandi 

atau kesaharian, makanan, mobil, rumah dan lainnya. 

b. Iklan antarbisnis: iklan yang menawarkan barang yang tidak langsung 

untuk di konsumsi, misalnya perusahaan yang menyediakan suku 

cadang seperti mesin-mesin pabrik. 

c. Iklan perdagangan: iklan yang menawarkan barang untuk dijual lagi 

yang dilakukan oleh pemasok atau pengecer grosir, misalnya ada 

diskon atau promo besar-besaran dalam bentuk partai. 

d. Iklan pengecer: iklan yang dilakukan berupa diskon besar-besaran 

atau promo yang dilakukan oleh pengecer untuk mengundang 

masyarakat datang ke tokonya. 

e. Iklan respons secara langsung: jenis iklan yang memungkinan 

konsumen memberikan respon langsung mengenai produknya melalui 

telepon, email, dan media lainnya ke penjual. 

2. Iklan nonkomersial: iklan yang tidak secara langsung menjual produk 

atau jasanya yakni lebih menjual citra. Berikut yang termasuk iklan 

nonkomersial; 

a. Iklan public relations: iklan untuk memberi informasi dari 

perusahaan kepada masyarakat, contoh ada penurunan harga saham, 

perubahan jadwal terbang pesawat, dsb. 
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b. Iklan institusi: jenis iklan untuk meningkatkan citra perusahaan, 

yakni menanamkan nilai di benak konsumen. 

c. Iklan layanan masyarakat: iklan yang mengajak dan memberi 

informasi atas program yang sedang berjalan. Contoh: iklan tentang 

bahaya AIDS dan penanggulangannya. 

d. Iklan lowongan pekerjaan: iklan yang digunakan untuk mencari 

karyawan baru. 

e. Iklan identitas korporat: iklan yang memperlihatkan simbol-simbol 

atau identitas perusahaannya (hlm. 33-40).  

2.3.6. Teknik Pendekatan 

Menurut Landa (2010), pendekatan kreatif adalah struktur umum utama yang juga 

dapat dilihat sebagai mode atau metode presentasi atau skema atau kerangka kerja 

yang mendasarinya. Cara ini adalah konvensi yang digunakan dalam iklan untuk 

mengomunikasikan pesan. Berikut adalah beberapa pendekatan kreatif: 

1. Demonstrasi 

Demonstrasi adalah tampilan bagaimana produk atau layanan bekerja atau 

berfungsi, biasanya memberikan bukti atau bukti kesehatan merek. 

Informatif, menarik bagi pikiran rasional kita dan kebutuhan praktis, daripada 

keinginan kita. Biasanya, demonstrasi menekankan manfaat fungsional. 

2. Perbandingan 

Format perbandingan membandingkan dan merekonstruksi satu merek baik 

dalam kaitannya dengan merek yang bersaing (atau dua merek) atau dengan 
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seluruh kategori produk atau layanan untuk menampilkan perbedaan di antara 

mereka dan akhirnya mengklaim bahwa merek yang diiklankan lebih unggul. 

3. Juru bicara 

Juru bicara adalah individu yang rata-rata orang, aktor, model, atau selebritas 

lain yang secara positif mewakili produk, layanan, atau grup. Jika perannya 

berulang, individu itu menjadi wajah dan suara merek atau kelompok. 

4. Ikon merek dan karakter bicara fiksi 

Untuk menunjukkan wajah yang ramah atau dapat dipercaya pada merek, 

grup, atau korporasi, merek yang tidak berwajah ikon atau karakter fiksi 

digunakan. Ikon merek adalah karakter berulang yang digunakan untuk 

merepresentasikan merek atau grup. 

5. Dukungan 

Pengesahan adalah pernyataan persetujuan publik untuk suatu produk atau 

layanan. Cara ini dapat mencakup pernyataan atau penggambaran nama, 

tanda tangan, kemiripan, atau ciri-ciri pribadi pengenal lainnya dari seorang 

individu, atau nama atau cap organisasi. 

6. Kesaksian 

Kesaksian adalah pesan yang disukai yang disampaikan oleh seorang ahli, 

wanita atau pria di sebelah, atau seorang selebriti (konon) mencerminkan 

pendapat, keyakinan, temuan, atau pengalamannya dalam mendukung 

pengiklan yang mensponsori. 

7. Solusi masalah 
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8. Pendekatan masalah / solusi kadang-kadang digunakan ketika produk, 

layanan, atau kelompok berhasil memecahkan masalah aktual (bayangkan 

kulit mengelupas, noda, pencurian identitas, pembersihan) dalam kehidupan 

seseorang dan / atau komunitas yang lebih besar. 

9. Sepotong Kehidupan 

Dalam periklanan, format slice-of-life adalah sebuah drama yang 

menunjukkan penggambaran kehidupan yang realistis, menampilkan situasi 

sehari-hari yang mudah dipahami oleh orang kebanyakan. 

10. Bercerita 

Bercerita adalah format naratif di mana sebuah kisah diceritakan kepada 

audiens yang memanfaatkan suara, gerakan, dan / atau citra; memiliki cerita,  

pencerita dan pendengar. Karena imajinasi aktif (dan penciptaan ilusi) adalah 

kuncinya, media seperti radio dapat memungkinkan untuk disulap. (hlm. 110-

127) 

2.3.7. Copywriting 

Menurut Landa (2010), copywriting adalah seni menulis pesan penjualan paling 

persuasif yang dimotivasi oleh kewirausahaan yang kuat. Tulisan terebut harus 

dapat menarik perhatian, menimbulkan minat, keinginan, menciptakan 

kepercayaan dan tindakan. (hlm. 93) 

2.3.8. Media Iklan 

Media iklan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, 

image, perusahaan atau lainnya untuk dapat dikenal masyarakat lebih luas. 
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Menurut Rangkuti (2009), media dalam dunia periklanan di bagi menjadi dua 

yakni: 

1. Above The Line (ATL) atau Media Lini Atas. 

Pemasaran atau marketing Above The Line (ATL) merupakan pemasaran 

produk atau jasa yang menggunakan media massa. Media yang digunakan 

biasanya adalah media televisi, radio, media cetak, internet, dan sebagainya. 

ATL merupakan media tidak langsung yang mengenai audience karena 

sifatnya yang terbatas pada penerimaan audience. 

2. Below The Line (BTL) atau Media Lini Bawah. 

Below The Line (BTL) merupakan aktifitas marketing atau promosi yang 

dilakukan ditingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen agar tertarik dengan suatu produk. BTL merupakan 

media langsung yang mengenai audience, contohnya: merchandise, event, 

pembinan konsumen, dan sebagainya (hlm. 162).  

2.3.8.1. Media Cetak 

a) Surat kabar 

Menurut Romli (2016), surat kabar adalah media komunikasi yang 

ditujukan kepada masyarakat dengan memuat seluruh pemberitaan, yang 

berfungsi untuk meneybarkan informasi, menghibur, mengawasi massa 

atau menyebarkan pengetahuan (hlm. 74).  
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Gambar 2.1. Contoh iklan pada surat kabar 

 (https://jurryhatammimi.wordpress.com/2010/09/24/iklan/polytron) 
 

b) Majalah 

Menurut Lilis (2014), majalah adalah media cetak yang diterbitkan secara 

berkala, dan biasanya memiliki banyak ilustrasi dan gambar. Menurut 

pengkhususan isinya dibedakan atas majalah berita, wanita, remaja, 

olahraga, sastra, ilmu pengetahuan tertentu, dan sebagainya (hlm. 38).  

 
Gambar 2.2. Contoh Iklan pada Majalah 

 (http://bagusberlian.blogspot.co.id/2012/01/i-just-fall-in-love-with-go-girl.html) 
 

c) Brosur 

Perancangan Promosi Untuk..., Vannia Christianto, FSD UMN, 2019



22 
 

Brosur adalah media cetak yang dilipat yang memiliki isi informasi 

tentang produk barang atau jasa yang dijual (Sopiyan, 2016, hlm. 124).  

 
Gambar 2.3. Contoh Brosur 

 (https://www.mycreativeshop.com/the-beauty-parlour-brochure-template.aspx) 

d) Flyer 

Flyer adalah selembaran untuk menginformasikan tentang produk atau 

peristiwa dengan selembar kertas tanpa ada lipatan (Sopiyan, 2016, 125).  

 
Gambar 2.4. Contoh flyer 

 (https://inkmonk.com/categories/flyers-leaflets/customizable-products/a5-pamphlets-30-
quantity)  

 

e) Stiker 
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Stiker merupakan media yang efektif karena dapat ditempel dimana saja 

serta dibawa kemanapun. Stiker dapat menarik perhatian konsumen dalam 

membeli suatu produk.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Contoh stiker 

 (http://mrssticker.com/stiker/) 
 

2.3.8.2. Media Luar Ruangan 

a) Banner 

Banner adalah salah satu media cetak yang biasa berbentuk vertikal dan 

dicetak secara digital. Banner dapat ditemukan di berbagai tempat seperti 

toko-toko, mall, salon, bank, dan lain-lain. 

Gambar 2.6. Contoh banner 
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 (http://kelasdesain.com/perbedaan-spanduk-banner-billboard-baliho-poster-brochure-
shop-sign-branding-neon-box-iklan-tembok-media-3d/) 

 

 

b) Poster 

Menurut Nuraeni (2010), poster merupakan gambar atau kalimat yang 

dipasang di tempat umum untuk memberitahu hal penting kepada 

masyarakat (hlm. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Contoh poster 

 (https://www.canva.com/id_id/contoh/poster/anti-narkoba/) 
 

2.3.8.3. Media Elektronik 

Jejaring sosial adalah salah satu media massa yang sangat popular 

sekarang ini menggunakan teknologi internet dan elektronik. Konten-

konten yang terdapat dalam media massa seperti Instagram, Facebook, 

Youtube dan lainnya menjadi sumber utama masyarakat pada zaman 
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sekarang ini. Maka dari itu, konten-konten daring ini menjadi salah satu 

jenis promosi terbaik dari jenis promosi-promosi yang lainnya (Sulianta, 

2014, hlm. 6).  

Gambar 2.8. Contoh jejaring sosial 

 (https://id.pinterest.com/pin/284852745161552161/) 
 

2.3.8.4. Merchandise 

Media ini merupakan media promosi yang paling sering dilihat di sekitar. Media 

promosi dilakukan dalam bentuk bennda-benda keseharian seperti pouch, tote 

bag, kipas, stiker, kaos dan lain-lain (Jackson dan Angliss, 2018, hlm. 97). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Contoh merchandise 

 (https://www.middys.com.au/promotions/merchandise) 
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 Desain Komunikasi Visual 2.4.

2.4.1. Definisi 

Menurut Landa (2011), desain komunikasi visual merupakan suatu bentuk seni 

seperti foto, ilustrasi, lukisan dan elemen grafis lainnya yang biasa disebut dengan 

gambar yang diolah atau dibuat dengan sedemikian rupa, yang berguna untuk 

menyapaikan pesan atau informasi kepada target khalayaknya. Desain komunikasi 

visual merupakan hal yang bersifat bujukkan atau dapat mengajak targetnya, 

informatif kepada target yang membutuhkan, dapat mengidentifikasi, memotivasi, 

meningkatkan dan membangunkan suatu topik masalah (hlm. 401-408).  

2.4.2. Prinsip – Prinsip Desain 

Menurut Landa (2011), terdapat 4 prinsip – prinsip desain, yakni: 

1. Balance adalah tentang stabilitas dan menciptakan keseimbangan; yakni 

bagaimana mengkomposisikan elemen-elemen desain agar disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh penerimanya. 

2. Unity adalah tentang merancang keseluruhan yang elemen-elemen desain 

menjadi satu sama lain; proximity (elemen yang berdekatan dianggap lebih 

terkait), similarity (elemen serupa dianggap lebih terkait), dan continuity 

(elemen yang selaras dianggap lebih terkait) adalah kunci untuk persatuan. 

Dalam persatuan, tingkat keragaman menambah minat visual dan 

kegembiraan. 

3. Emphasis melalui organisasi hierarkis visual yakin tata letak, ukuran, kontras, 

arah, dan struktur diagram, tekanan berfungsi untuk meningkatkan kejelasan 
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komunikasi, bagaimana informasi atau pesan yang ingin disebarkan dapat 

diolah bagi masyarakat. 

4. Rhythm digunakan untuk membantu menciptakan aliran dari satu elemen ke 

elemen lainnya. Irama dapat menciptakan cara yang menarik untuk 

menyampaikan informasi ke penikmatnya (hlm. 73).  

 

2.4.3. Teori tentang Gambar 

Menurut Sadiman (2011) bentuk umum dari media gambar terangkum dalam 

pengertian media grafis. Media grafis adalah suatu media berbasis visual yang 

terdiri dari simbol-simbol, gambar, titik, garis untuk menggambarkan dan 

merangkum suatu ide dan peristiwa. Media gambar adalah suatu perantara yang 

paling umum dipakai, media gambar terwujud dalam bahasa yang umum, yang 

dapat dimengerti dan dapat dinikmati di mana-mana. 

 
Gambar 2.10. Contoh gambar 

(https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMqcbL4NfgA
hWIqI8KHVZLBtkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftheithacan.org%2Fblogs%

2F10-travel-
tips%2F&psig=AOvVaw3jBIw4ZRFAo7cIKFztIkqi&ust=1551213957139878) 
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2.4.4. Teori tentang Ilustrasi 

Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari sebuah tulisan yang berbentuk gambar, 

lukisan, fotografi, maupun diagram. Tujuan ilustrasi adalah untuk menjelaskan 

atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya supaya 

tulisan tersebut lebih mudah dicerna dan di mengerti (Supriyono, 2010, hlm. 169).  

Menurut Landa (2011), ilustrasi adalah visual unik buatan tangan yang 

menyertai atau melengkapi teks cetak, digital, atau lisan, yang mengklarifikasi, 

meningkatkan, menerangi, atau menunjukkan pesan teks (hlm. 111). 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Contoh ilustrasi 

(https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
Ewin3pif4dfgAhUZSX0KHVPTB6cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fkit8.net

%2Fillustrations%2Ffamily-
selfie%2F&psig=AOvVaw2nXqHSDglRScWmea5qqCgB&ust=1551214165308079) 

 

2.4.5. Fotografi 

Menurut Bull (2010) kata dari fotografi berasal dari dua istilah yunani: 

photo dari phos (cahaya) dan graphy dari graphe (tulisan atau gambar). Maka 

makna harfiah fotografi adalah menulis atau menggambar dengan cahaya. Dengan 

ini maka identitas fotografi bisa digabungkan menjadi kombinasi dari sesuatu 
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yang terjadi secara alamiah (cahaya) dengan kegiatan yang diciptakan oleh 

manusia dengan budaya (menulis dan menggambar/melukis) (hlm.5). 

 

2.4.6. Tipografi 

Menurut Ambrose dan Harris (2009), tipografi merupakan sarana di mana ide 

tertulis disajikan dengan bentuk visual. Tipografi adalah salah satu elemen yang 

paling berpengaruh yang membentuk karakter dan atribut emosional suatu desain; 

bentuk visual yang dimilikinya secara dramatis memengaruhi aksesibilitas suatu 

ide dan bagaimana pembaca bereaksi terhadapnya (hlm. 38).  

2.4.6.1. Jenis Huruf 

Menurut Craig, (2007) huruf diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, 

yaitu: 

1. Roman/Serif. Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip/kaki/serif yang 

berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf Roman atau yang biasa 

disebut Serif memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada 

garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, 

lemah gemulai dan feminin, termasuk didalamnya Times New 

Roman. 

2. Egyptian. Jenis huruf yang memiliki ciri kaki/sirip/serif yang 

berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau 

hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar dan 

stabil. 
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3. Sans Serif. Pengertian Sans Serif adalah tanpa sirip/serif, jadi huruf 

jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki 

ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang 

ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer dan 

efisien. 

4. Script. Huruf Script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan 

dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. 

Kesan yang ditimbulkannya adalah sifat pribadi dan akrab. 

5. Miscellaneous. Huruf jenis ini atau biasa yang dikenal dengan 

sebutan Decorative merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk 

yang sudah ada. Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis 

dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. 

 

Gambar 2.12. Contoh Jenis Huruf 

 (https:// stephenjohnson.wordpress.com) 
 

2.4.7. Warna 

Dalam bukunya Whitbread, 2001, mengatakan bahwa warna digunakan terutama 

untuk menarik perhatian, bukan untuk komunikasi. Warna dapat digunakan secara 

Perancangan Promosi Untuk..., Vannia Christianto, FSD UMN, 2019



31 
 

bebas dalam gambar, menampilkan teks, latar belakang dan batas. Seorang 

desainer harus pintar dalam memilih warna untuk karyanya. Terlepas dari suka 

atau tidak suka, warna yang lebih cerah, memiliki daya tarik yang lebih besar. Ini 

adalah respons fisiologis yang adalah sesuatu yang cerah merangsang mata ke 

tingkat yang lebih besar. Warna-warna cerah, atau warna-warna terang, secara 

definisi memiliki nilai refleksi tinggi, mereka terlihat lebih dekat dan lebih besar 

dan lebih mudah dikenali. Sebagai aturan umum, mereka menarik dan bagus 

untuk dunia pemasaran.  

2.4.7.1. Psikologi Warna 

Menurut Anggraini S. dan Nathalia (2014), di bawah berikut merupakan 

makna psikolgi dari setiap warna dalam desain grafis: 

1. Merah: memiliki karakter kuat, cepat, semangat, gairah, amarah, 

berani, bahaya,  agresif dan panas. 

2. Putih: memiliki karakter positif, merangsang, cerah, tegas, tulus, halus, 

lembut, bersih, sehat, sederhana dan damai. 

3. Hitam: memiliki karakter menekan, tegas, mendalam, sedih, 

malapetaka, suram, murung, gelap, teror, jahat, buruk, kejam, amarah 

dan duka cita. 

4. Hijau: memiliki karakter segar, muda, sehat, hidup, tumbuh, abadi, 

alami, seimbang dan keselarasan. 

5. Kuning: memiliki karakter terang, gembira, ramah, riang, cerah dan 

hangat. 

Perancangan Promosi Untuk..., Vannia Christianto, FSD UMN, 2019



32 
 

6. Biru: memiliki karakter dingin, pasif, sendu, tenang, mendalam, cerah, 

agung, keyakinan, setia, benar, cerdas, damai, stabil dan harmoni. 

7. Orange: memiliki karakter dorongan, semangat, anugerah, seimbang 

dan berbahaya. 

8. Cokelat: memiliki karakter sopan, arif, bijaksana, hemat dan hormat. 

9. Ungu: memiliki karakter angkuh, besar, agung, kaya, bijaksana, 

wibawa dan eksotis. 

10. Pink: memiliki karakter feminim, girly, agresif dan sensual. 

11. Abu-abu: memiliki karakter tenang, bijaksana, rendah hati, mengalah 

dan ragu-ragu (hlm. 38).  

 

2.4.8. Layout 

2.4.6.1 Layout 

Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan 

kedalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa 

juga disebut manajemen bentuk dan bidang. Tujuan utama layout adalah 

menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam 

sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang 

disajikan (Rustan, 2009).  

Menurut Ambrose & Harris, (2009) layout menyangkut 

penempatan elemen teks dan gambar dalam suatu desain. Bagaimana 

elemen-elemen ini diposisikan, baik dalam kaitannya dengan satu sama 

lain dan dalam skema desain keseluruhan, akan mempengaruhi bagaimana 
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konten dilihat dan diterima oleh pembaca, serta reaksi emosional mereka 

terhadapnya (hlm. 183). 

 
Gambar 2.13. Contoh Layout 

(https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE
wia6_iClNfgAhUP2o8KHb_xBrwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fvisme.co%2F

blog%2Flayout-design%2F&psig=AOvVaw1pMO8_-
wceuwqS9Ku2vkr7&ust=1551193412110362) 

 

2.4.6.2 Grid 

Sebuah grid diciptakan sebagai solusi terhadap permasalahan penataan 

elemen-elemen visual dalam sebuah ruang. Grid systems digunakan 

sebagai perangkat untuk mempermudah menciptakan sebuah komposisi 

visual. Melalui grid system seorang perancang grafis dapat membuat 

sebuah sistematika guna menjaga konsistensi dalam melakukan repetisi 

dari sebuah kompisisi yang sudah diciptakan. Tujuan utama dari 

penggunaan grid systems dalam desain grafis adalah untuk menciptakan 

suatu rancangan yang komunikatif dan memuaskan secara estetik. 

Menurut Ambrose & Harris, (2009) grid adalah sarana penentuan posisi 

elemen-elemen desain dan digunakan untuk mempermudah pengambilan 

keputusan dalam membuat desain. Dengan menggunakan grid dapat 
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menghasilkan akurasi yang lebih besar dalam penempatan elemen 

halaman, baik dalam hal pengukuran fisik atau ruang proporsional (hlm. 

60). 

 

Gambar 2.14. Contoh Grid 

(https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
Ewio0Jic4tfgAhWJqo8KHQhdCsEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.yout

ube.com%2Fwatch%3Fv%3DFI-
dYJmrjiQ&psig=AOvVaw1mG86BdTqglPxDY6NKNpUD&ust=155121441981977)
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