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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Promosi 

2.1.1. Definisi Promosi 

Michael Ray (seperti dikutip dalam Morissan, 2010) menyatakan bahwa promosi 

merupakan seluruh upaya perusahaan dalam membangun jalur informasi untuk 

menyampaikan gagasan dan mempersuasi calon konsumen untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan (hlm. 16). 

 Menurut Morissan (2010), iklan dan promosi adalah sistem komunikasi 

terpenting bagi sebuah perusahaan untuk menyampaikan pesan dan menjual 

produk mereka kepada konsumen. Dengan promosi yang tepat, informasi dan 

penawaran pun akan tersalurkan dengan baik kepada konsumen (hlm. 1). 

2.1.2. Tujuan Promosi 

Menurut Lane et al. (2009), tujuan promosi yaitu untuk memajukan percobaan 

produk di kalangan yang belum menggunakan merek atau jasa, mempertahankan 

posisi produk di kalangan pesaing, memperluas pengenalan dan penggunaan 

produk dari penggunaan biasa, meningkatkan penjualan dan pemakaiaan produk 

berulang, dan meningkatkan penyebaran distribusi produk (hlm. 557). 
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2.1.3. Manfaat Promosi 

Menurut Lane et al. (2009), promosi memiliki 2 fungsi dasar, yaitu untuk 

menginformasikan dan memotivasi calon konsumer. Agar fungsi sebuah promosi 

berjalan dengan efektif, pesan yang disampaikan harus sesuai dan seirama dengan 

tema periklanan dan juga sebaliknya. Fungsi motivasi dalam promosi pemasaran 

di sini artinya promosi yang dibuat harus dapat menggerakan hati calon konsumer 

agar membeli produk (hlm. 556). 

2.1.4. Jenis-Jenis Promosi 

Agar tujuan promosi dapat tercapai, dibutuhkannya instrumen dasar yang disebut 

dengan bauran promosi. Dalam bukunya Advertising and Promotion,  Belch 

(seperti dikutip dalam Morissan, 2010), menambahkan dua elemen ke dalam 

instrumen bauran promosi umum sehingga jenis-jenis promosi sekarang 

mencangkup enam elemen, yaitu iklan (advertising), pemasaran langsung (direct 

marketing), pemasaran interaktif (interactive marketing), promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, dan penjualan personal (hlm. 17).   

 

 

 

 

Gambar 2.1. Promotional Mix 

(Advertising and Promotion, 2001) 
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 Berikut merupakan enam elemen bauran promosi menurut Morissan 

(2010), yaitu: 

1. Iklan 

Suatu iklan melibatkan media massa, artinya pesan ditujukan kepada 

sejumlah besar kelompok individu dalam waktu yang bersamaan. Iklan 

merupakan salah satu bentuk promosi yang dikenal dan digunakan karena 

sifatnya yang umum dan dapat menjangkau jumlah masyarakat yang besar. 

Tetapi karena sifatnya yang umum ini juga, promosi dalam bentuk iklan tidak 

memiliki kesempatan menerima umpan balik secara langsung dari penerima 

pesan.  

2. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung merupakan upaya perusahaan untuk berkomunikasi 

secara langsung dengan calon konsumen dan konsumen dengan tujuan untuk 

mempromosikan produk atau jasanya. Pemasaran secara langsung ini sudah 

sangat umum dan sering digunakan oleh perusahaan dalam bentuk 

mengirimkan surat, katalog, flyers, brosur atau bahkan membagikan sampel 

kepada konsumen yang telah menggunakan produk hasil perusahaan saingan. 

Pertumbuhan pemasaran langsung ini juga semakin signifikan karena adanya 

ketersediaan kartu kredit, saluran telpon bebas pulsa, dan pemesanan barang 

melalui internet yang mudah dan cepat.  
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3. Pemasaran Interaktif 

Pemasaran interaktif dapat terjadi berkat adanya kemajuan teknologi 

komunikasi seperti internet, khususnya melalui fasilitas yang kita kenal 

dengan world wide web (www). Internet memudahkan terjadinya interaksi 

timbal balik antara penjual dan pembeli, memungkinkan pengguna untuk 

memasukkan dan mengubah informasi dalam waktu asli, mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan dan tentunya melakukan pembelian. 

4. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah kegiatan dalam pemasaran yang memberikan 

insentif seperti potongan harga atau undian berhadiah kepada tenaga 

penjualan, distributor, atau calon konsumer dengan tujuan untuk 

meningkatkan penjualan. Promosi penjualan seperti ini dapat menarik minta 

calon konsumer untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dan 

meningkatkan penjualan perusahaan tetapi biasa hanya dalam jangka pendek.  

      Secara umum, promosi penjualan dapat dibedakan menjadi dua  bagian, 

yaitu promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen dan yang 

berorientasi kepada perdagangan. Promosi penjualan yang berorientasi 

kepada konsumen dapat dilakukan dengan memberikan kupon, sampel 

produk, undian berhadiah dan potongan harga. Sedangkan promosi penjualan 

yang berorientasi kepada perdagangan dapat dilakukan dengan memberikan 

bantuan dana promosi, price deal, atau pameran dagang yang bertujuan untuk 

mendorong pedagang agar mempromosikan dan menjual produk. 
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5. Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat (public relations) atau yang biasa disingkat menjadi 

PR memiliki bermacam arti dan interpretasi. Dalam bukunya Effective Public 

Relations, Cutlip (seperti dikutip dalam Morissan, 2010) menyatakan bahwa 

hubungan masyarakat adalah upaya terencana seperti tindakan yang 

bertanggung jawab dan berkarakter baik dalam sebuah komunikasi untuk 

mempengaruhi dan mengubah pandangan masyarakat.  

      Sedangkan menurut Jefkins (seperti dikutip dalam Morissan, 2010), 

definisi humas yaitu kegiatan berkomunikasi terencana yang mengarah ke 

dalam maupun ke luar sebuah organisasi dengan tujuan untuk menciptakan 

pemahaman yang berdampak postif. 

      Salah satu kegiatan humas yang sering dilakukan yaitu publisitas. 

Kegiatan ini merupakan upaya penyebaran informasi atau berita mengenai 

seseorang, kelompok atau sebuah perusahaan lewat media massa. Publisitas 

juga dapat diartikan sebagai usaha perusahaan untuk memberitahukan upaya 

yang sudah dilakukan kepada masyarakat. Selain publisitas, kegiatan humas 

yang sering dilakukan juga yaitu press agentry. Press agentry adalah kegiatan 

menampilkan sebuah peristiwa atau berita secara terus-menerus dengan 

tujuan untuk menarik perhatian media massa. Publisitas dan press agentry 

sama-sama memanfaatkan media massa, tetapi yang membedakan keduanya 

adalah sifat press agentry di mana kegiatan ini lebih bertujuan untuk 

memberitakan tidak hanya berita positif tetapi juga berita negatif. Hal ini 
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dikarenakan press agentry berpijak pada teori komunikasi di mana semakin 

sering seseorang atau perusahaan diberitakan maka mereka akan menjadi 

semakin penting di mata masyarakat. 

6. Penjualan Personal 

Penjualan personal adalah elemen terakhir dari bauran promosi. Dalam 

penjualan personal, penjual dan pembeli dapat berkomunikasi secara 

langsung dengan bertatap muka ataupun lewat telepon. Kegiatan penjualan 

personal ini memungkinkan penjual untuk mendapatkan tanggapan balik atau 

respons langsung pembeli sehingga penjual dapat mengubah dan 

menyesuaikan pesan sesuai dengan kebutuhan dalam situasi tertentu. 

Penjualan personal ini juga dapat ditujukan langsung kepada calon pembeli 

yang dinilai paling berpotensial bagi perusahaan ke depannya (hlm. 16-34). 

2.1.5. Strategi Promosi 

Menurut Shimp dan Andrews (2013, hlm. 268-270) terdapat lima langkah yang 

perlu dilakukan dalam menyusun strategi promosi yang benar adalah sebagai 

berikut: 

1.    Menentukan Key Fact 

Langkah pertama menyusun strategi promosi yaitu dimulai dengan 

menentukan key fact. Key Fact adalah kalimat pernyataan hasil pemikiran 

dari sudut pandang pembeli. Hal ini mengidentifikasi mengapa pembeli tidak 
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mempertimbangkan dan memilih untuk menggunakan barang atau jasa yang 

ditawarkan. 

2.    Mencari Masalah Utama 

Berdasarkan key fact yang ditemukan, langkah selanjutnya yaitu mencari dan 

menyimpulkan hal apa yang menjadi penyebab masalah dari sudut pandang 

penjual. Masalah bisa ditimbulkan karena image perusahaan, produk itu 

sendiri ataupun kompetitor. 

3.    Menentukan Pesan Komunikasi 

Langkah ketiga yaitu menentukan dengan jelas pesan apa yang ingin 

disampaikan melalui promosi tersebut kepada pembeli. Perusahaan perlu 

menyatakan fakta-fakta yang fokus kepada comsumer awareness untuk 

meningkatkan kepercayaan pembeli. 

4.    Menentukan Positioning Perusahaan 

Positioning adalah bagaimana perusahaan ingin diposisikan dan diingat 

dalam pikiran pembeli. Positioning juga berguna untuk memperjelas posisi 

perusahaan di antara kompetitor sehingga pembeli dapat membedakan produk 

perusahaan dari produk kompetitor. Cara untuk menentukan positioning 

perusahaan adalah sebagai berikut: 
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a.   Menentukan Target Pasar 

Target pasar dapat disimpulkan dari hasil pengelompokan masyarakat 

secara demografis, geografis dan psikografis. 

b.   Mengidentifikasi Kompetitor 

Mencari tahu siapa kompetitor terbesar perusahaan dalam kelompok 

target pasar yang sama dan mengenal apa kelebihan dan kelemahan 

kompetitor tersebut. 

c.   Menawarkan Reasons Why 

“Reasons Why” adalah fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung 

pernyataan positioning perusahaan. Perusahaan biasanya mendukung 

klaim fakta dalam iklan menggunakan informasi nyata yang informatif, 

berhubungan dan menarik untuk pembeli dengan menggunakan tokoh 

ternama atau selebriti yang dipercaya oleh masyarakat. 

5.    Persyaratan Wajib 

Langkah terakhir dalam menyusun strategi promosi yaitu mengikuti 

persyaratan yang harus digunakan dalam sebuah iklan seperti bahaya akibat 

rokok di dalam iklan rokok. Selain persyaratan wajib, ada juga persyaratan-

persyaratan yang biasanya sudah menjadi aturan perusahaan dalam membuat 

iklan promosi seperti logo atau tag line perusahaan yang harus ada di bawah 

setiap iklan promosi yang akan dibuat. 
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 Dalam menyusun perencanaan sebuah iklan juga dibutuhkan formula yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan. Menurut Sugiyama 

dan Andree (2011, hlm. 77) AIDMA dan AISAS model merupakan formula yang 

digunakan untuk menjelaskan tahap-tahap ketika konsumen mulai mengenal 

produk hingga memutuskan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. 

AIDMA model menjelaskan tahap-tahap ketika konsumen mengenal sebuah 

produk, servis atau iklan hingga terjadinya keputusan untuk membeli sebagai 

berikut:  

 

 Berdasarkan AIDMA model, sebuah iklan dibuat dengan tujuan untuk 

menarik perhatian konsumen dan menciptakan ketertarikan yang diharapkan 

berubah menjadi keinginan. Iklan  yang efektif bisa membuat keinginan tersebut 

melekat pada ingatan konsumen yang diharapkan melekat cukup lama sehingga 

konsumen akan melakukan tindakan seperti membeli produk atau merek tersebut. 

AIDMA model sangat sederhana tetapi efektif untuk periklanan produk sederhana 

di mana tujuan utamanya agar konsumen memilih merek tersebut dibanding 

merek-merek lainnya. AIDMA model ini sudah cukup lama digunakan oleh 

banyak perusahaan untuk menjual produknya. Akan tetapi, sekarang di jaman 

internet semua orang bisa dengan mudah mendapat dan bertukar informasi. Maka 

dari itu, ketika konsumen mengenal sebuah produk atau merek, mereka akan 

menggali dahulu lebih dalam mengenai produk dan berbagi dengan konsumen 

lainnya tentang informasi yang mereka dapatkan. Sehingga yang awalnya 

informasi hanya datang dari penjual dan diterima oleh konsumen, mulai 

14 

 



 

terbentuknya pencarian dan pembagian informasi antar konsumen yang sekarang 

menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen membeli sebuah produk atau 

merek. Berdasarkan perubahan ini terbentuklah model perilaku konsumen baru 

yang disebut AISAS model sebagai berikut: 

 

 Berdasarkan AISAS model, ketika konsumen melihat dan mengenal 

sebuah produk, servis, atau iklan dan memberikan ketertarikannya, konsumen 

kemudian akan mencari dan mengumpulkan informasi mengenai produk tersebut. 

Pencarian informasi biasanya dilakukan di blog-blog yang ditulis oleh konsumen 

lainnya, website pembanding produk, atau website perusahaan resmi melalui 

internet. Biasanya konsumen juga mencari review atau testimony dari konsumen 

lainnya yang sudah pernah menggunakan produk atau merek tersebut untuk lebih 

tahu mengenai produk sebelum membelinya. Kemudian konsumen akan 

memberikan pertimbangan mengenai produk bedasarkan informasi yang telah 

diterimanya. Jika produk dinilai bersifat baik, maka muncullah keinginan 

konsumen untuk membeli. Setelah membeli, konsumen tersebut berbagi  

informasi kepada konsumen lainnya dengan berbicara langsung atau menulis 

komentar dan kesan mengenai produk di internet. 

 Pada dasarnya, AIDMA model berbentuk lurus dan memiliki proses step-

by-step, tetapi pada AISAS model sebuah langkah bisa dilompati dan berbeda-

beda. Contohnya, seorang konsumen bisa saja melihat sebuah produk melalui 

iklan televisi dan tertarik sehingga langsung pergi ke toko untuk membeli produk 
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tersebut (Attention – Interest – Action). Contoh lainnya, ketika seorang konsumen 

tertarik kepada seorang artis pada sebuah iklan sehingga ia kemudian duduk dan 

menulis pemikirannya mengenai iklan tersebut di blognya (Attention – Interest – 

Share). Dan mungkin saja di jaman sekarang ini, konsumen langsung mencari 

sebuah produk tanpa memiliki informasi apapun dari sebuah iklan dan 

membelinya (Search – Action – Share). Maka dari itu, sekarang di jaman internet, 

AISAS model lebih baik untuk digunakan dibandingkan dengan AIDMA model 

karena sifatnya yang mengantisipasi beragam perilaku konsumen modern. 

Menggunakan AISAS model sebagai acuan dalam merancang iklan membantu 

perancang membuat sebuah iklan yang dapat menarik hati konsumen sehingga 

memungkinkan pembelian terjadi dan membangun hubungan baik dengan 

konsumen. 

2.2. Iklan 

2.2.1. Definisi Iklan 

Menurut Morissan (2010) iklan merupakan segala bentuk komunikasi yang 

melibatkan media massa yang berisi pesan mengenai sebuah perusahaan, produk, 

servis atau ide yang ditujukan kepada sekelompok individu. Iklan merupakan 

instrumen promosi yang sangat penting bagi sebuah perusahaan khususnya 

perusahaan yang memproduksi produk atau jasa yang ditujukan untuk masyarakat 

yang luas. Dalam segi biaya pun, iklan dinilai sangat efisien untuk mencapai 

audiens dalam jumlah besar (hlm. 17). 

16 

 



 

 Iklan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu yang dituju. Ada iklan 

tindakan langsung dan jangka pendek yang dirancang untuk mendapatkan 

tanggapan segera dalam bentuk pembelian produk. Dan aja juga iklan yang dibuat 

sebagai alat penjualan langsung untuk waktu operasi jangka panjang dan siklus 

pembelian yang cukup lama. Iklan seperti ini merupakan iklan tindakan langsung 

dan jangka panjang. (Lane et al., 2009) 

2.2.2. Tujuan Iklan 

Tujuan sebuah perusahaan membuat promosi dalam bentuk iklan yaitu untuk 

membentuk citra positif perusahaan dalam jangka panjang dan kesadaran calon 

konsumen akan produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan lainnya dibentuk iklan 

yaitu juga untuk mendapatkan respons atau aksi segera seperti ketertarikan calon 

konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dan terjadinya pembelian 

dalam pasar. 

2.2.3. Fungsi Iklan 

Dalam bukunya Advertising, Promotion, and other aspects of Integrated 

Marketing Communications,  Shimp dan Andrews (2013) mengatakan bahwa 

iklan memiliki lima fungsi adalah sebagai berikut:  

1. Sarana Informasi (Informing) 

Salah satu fungsi terutama dan terpenting iklan yaitu untuk mempublikasi 

sebuah merek dengan memberikan informasi kepada pembeli. Iklan 

membantu pembeli untuk mengenali merek tertentu dan mengetahui 
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keunggulan dan keuntungan dari merek tersebut. Periklanan sering digunakan 

perusahaan untuk merangkul jumlah masyarakat yang luas dengan 

pengeluaran yang kecil untuk setiap kontaknya. 

2. Mempengaruhi (Influencing) 

Iklan yang efektif merupakan iklan yang bisa mempengaruhi pembeli untuk 

mencoba barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan digunakan untuk 

mempengaruhi dan mengubah pandangan pembeli agar memilih merek 

sebuah perususahaan yang satu dibanding perusahaan lain walau barang dan 

jasa yang ditawarkan serupa.  

3.    Mengingatkan (Reminding) 

Iklan berfungsi untuk mengingatkan kembali sebuah merek kepada pembeli 

yang mungkin sudah lama tidak membeli barang atau jasa tersebut. Iklan 

diperlihatkan berulang kali agar citra merek tertanam di kepada pembeli 

sehingga ketika pembeli dihadapkan sebuah pilihan dalam membeli, pembeli 

bisa teringat merek tersebut. Perusahan juga menggunakan iklan untuk 

memperkaya ingatan pembeli akan mereknya. 

4.    Meningkatkan Nilai Merek (Adding Value) 

Iklan berfungsi untuk menciptakan dan meningkatkan nilai merek sebuah 

perusahaan di mata pembeli. Bagaimana perusahaan ingin produknya dinilai 

dan dipandang masyarakat dibandingkan dengan merek lainnya seperti lebih 

elegan, lebih bergaya, lebih mewah dan lain-lain.  
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5.    Menbantu Upaya Lain (Assisting Other Company Efforts) 

Fungsi periklanan ini digunakan untuk membantu dan memperkuat upaya 

promosi lain dari sebuah perusahaan seperti promosi dalam bentuk kupon dan 

promosi-promosi lainnya. Dengan kata lain, iklan digunakan sebagai sarana 

komunikasi dan membantu memperkenalkan promosi-promosi yang ada 

kepada pembeli (hlm. 241-244). 

2.2.4. Jenis-Jenis Iklan 

Menurut Lane et al. (2009), periklanan dikategorikan menjadi dua jenis iklan 

berdasarkan sasaran kelompok yang dituju, yaitu periklanan untuk konsumen dan 

periklanan untuk bisnis dan profesi (bisnis ke bisnis) yang diuraikan sebagai 

berikut:  

1.    Periklanan Untuk Konsumen 

Periklanan ini bertujuan mencari keuntungan yang besar dan memiliki daya 

tarik emosional terhadap calon konsumernya. Periklanan untuk konsumen 

dibagi menjadi beberapa periklanan sebagai berikut: 

a.    Periklanan Nasional 

Periklanan ini digunakan oleh perusahaan besar dengan produk yang 

ingin dipasarkan secara meluas di wilayah besar suatu negara. Biasanya 

media yang digunakan adalah media iklan televisi dengan waktu siaran 

tayang utama (prime time) sehingga penyebaran informasi akan produk 

bisa tersampaikan dengan cepat. Informasi dan pesan yang disampaikan 
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melalui iklan ini bersifat umum, sehingga harga produk, lokasi toko atau 

jam beroperasi tidak dicantumkan. Contoh perusahaan yang 

menggunakan periklanan nasional adalah Nike. 

b.    Periklanan Eceran (Lokal) 

Periklanan ini digunakan oleh perusahaan dagang lokal yang ingin 

mengajak calon konsumen untuk datang dan berbelanja pada toko-toko 

tertentu. Iklan lokal memiliki isi pesan atau informasi yang lebih spesifik 

untuk menarik perhatian calon konsumer seperti potongan harga atau 

aneka jenis produk yang ditawarkan.  

c.    Periklanan Produk Akhir 

Periklanan ini digunakan oleh para pemanufaktur untuk memperkenalkan 

bahan baku bermerek atau produk akhir agar membangun permintaan 

pembeli atas bahan baku tersebut. Dengan adanya permintaan pembeli, 

hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk menjual barang yang 

dilengkapi dengan bahan baku yang diinginkan para calon konsumer 

sehingga perusahaan akan membeli bahan baku bermerek kepada 

pemanufaktur. 

d.    Periklanan Tanggapan Langsung 

Periklanan ini merupakan pesan khusus yang dirancang dengan 

penawaran produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan khusus calon 

konsumer. Periklanan tanggapan langsung biasanya melewati direct mail, 
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telemarketing dan juga saluran belanja televisi kabel di mana pembeli 

bisa melihat secara “langsung” produk yang ditawarkan. Walau sekarang 

sudah mulai banyak rumah tangga yang tidak ingin ditelpon secara 

langsung mengenai produk, periklanan berupa telemarketing masih ada 

dan digunakan oleh beberapa perusahaan seperti perusahaan bank untuk 

menawarkan kartu kredit. Periklanan lewat direct mail juga berkembang 

semakin pesat sejak adanya internet sehingga memudahkan adanya 

tanggapan langsung dari pembeli.  

2.    Periklanan Untuk Bisnis dan Profesi (B2B) 

Periklanan untuk bisnis dan profesi ditujukan untuk kelompok orang tertentu 

dengan orientasi keuntungan yang sedikit dan biasanya tanpa daya tarik 

emosional. Periklanan ini dibagi lagi menjadi beberapa periklanan sebagai 

berikut: 

a.   Periklanan Niaga 

Iklan niaga dibuat oleh pemanufaktur dengan menekankan keuntungan 

penjualan produk, ditujukan kepada pedagang grosir dan pengecer. 

Periklanan niaga digunakan pemanufaktur untuk mempromosikan produk 

dan jasa yang dibutuhkan pengecer dalam menjalankan usaha mereka. 

Periklanan niaga bisa berisi tentang kebersihan, pengaturan, serta produk 

yang akan dijual. 
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b.   Periklanan Industri 

Periklanan industri digunakan perusahaan untuk memperkenalkan 

produknya kepada pemanufaktur yang membeli mesin, bahan baku, dan 

peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilan produk yang akan mereka 

jual. Periklanan ini ditujukan untuk kelompok yang sangat khusus dan 

relatif kecil. Biasanya iklan jenis ini ada di dalam majalah-majalah 

industri.  

c.   Periklanan Profesional 

Periklanan jenis ini diarahkan kepada profesional seperti di bidang 

hukum, arsitektur, atau pengobatan yang memiliki kendali atau peran 

besar mendorong konsumen mereka untuk menggunakan produk tertentu. 

d.   Periklanan Korporat atau Lembaga 

Periklanan ini digunakan oleh korporat atau lembaga untuk memberikan 

pandangan mengenai topik tertentu atau menceritakan misi perusahaan 

secara keseluruhan dengan tujuan agar mendapatkan dukungan publik 

atau hanya sekedar memberikan citra baik mengenai korporat atau 

lembaga mereka. Periklanan ini biasa tidak bertujuan menjual produk 

atau mencari keuntungan (hlm. 93-99). 

2.2.5. Metode Perancangan Iklan 

Menurut Landa (2011, hlm. 77) metode perancangan iklan terdiri dari lima tahap 

yaitu orientation, analysis, concepts, design dan implementation.  
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1.    Orientation 

Orientation ini merupakan proses pengumpulan data (material gathering). 

Pada tahap ini, penulis perlu mengenali masalah yang ada dan mengenali apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan oleh klien. Penulis juga harus mengenal 

tentang materi, permasalahan desain grafis, perusahaan klien, produk, servis, 

audiens, kompetitor dan lain-lainnya. Hal-hal tersebut dapat dilakukan 

melalui wawancara, pengumpulan informasi dan materi, pertemuan dan juga 

melakukan riset pasar. 

Selain mengumpulkan data, Orientation juga merupakan kegiatan 

meninjau ulang dan mengevaluasi pengaplikasian desain dan program 

periklanan yang telah ada (marketing audit). Dalam tahap orientation juga 

sangat penting untuk mengenali audiens atau target pasar yang akan dituju.  

2.    Analysis 

Setelah melakukan orientation, perlu dilakukannya analisis yaitu memeriksa 

semua data yang telah didapat untuk memahami, menilai, menyusun strategi 

dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Langkah-langkah dalam menganalisis 

yaitu memeriksa permasalah-permasalah yang ada, secara ringkas 

mendefinisikan elemen-elemen penyusun, menyusun informasi sehingga 

dibagi menjadi bagian yang memudahkan proses analisis, kemudian menarik 

kesimpulan berdasarkan analisis yang didapat. Setelah melakukan proses 

analisis, dibutuhkannya pembuatan strategi. Strategi ini merupakan fondasi 

taktik inti dari komunikasi visual apa pun dan berfungsi untuk menyatukan 
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semua perencanaan untuk aplikasi visual dan verbal dalam program 

pengaplikasiannya. 

3.    Concepts 

Konsep desain merupakan alasan kreatif yang mendasari aplikasi desain dan 

ide panduan yang menentukan bagaimana desain itu dibuat. Sehingga desain 

yang dibuat dengan konsep yang jelas dapat menjawab bagaimana dan 

mengapa desain tersebut dirancang sedemikian rupa. Konsep desain terdiri 

dari sketsa tema, simbol, perangkat sastra dan retoris, penggabungan objek 

dan penjajaran dua visual secara berdampingan untuk perbandingan. 

4.    Design 

Pada tahap ini, konsep desain yang telah dibuat sebelumnya dibentuk menjadi 

bentuk visual nyata. Tahap mendesain dimulai dengan membuat sketsa 

gambar kecil. Sketsa gambar kecil merupakan bentuk gambaran awal dari ide 

konsep yang digambar dengan tangan menggunakan alat gambar seperti 

pensil, spidol atau pena. Pembuatan sketsa berguna untuk mengeksplor dan 

terbuka pada kemungkinan-kemungkinan dan melatih berpikir visual lebih 

luas. Tahap selanjutnya yaitu membuat sketsa kasar. Sketsa kasar ini berguna 

untuk menyempurnakan beberapa ide terbaik dari sketsa kecil. Sketsa kasar 

perlu dibuat lebih dari satu untuk memberikan pilihan di kedepannya. 

Kemudian dilanjutkan dengan tahap komprehensif yang disebut sebagai 

‘comp’. Pada tahap ini dibuat representasi terperinci dari konsep desain yang 

sepenuhnya divisualisasikan dan disusun. Comp biasanya berupa hasil 
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cetakan atau contoh hasil jadi tiga dimensi seperti mock-up atau dummy. 

Comp berguna untuk memperlihatkan hasil jadi visual desain terdekat dengan 

hasil produksi nantinya. Setelah melihat hasil comp yang telah dibuat, 

kebanyakan klien tidak langsung menyetujui hasilnya sehingga banyak 

terjadinya proses revisi. Pada tahap ini desainer harus mengevaluasi dan 

merevisi hingga mendapatkan persetujuan dari klien. 

5.    Implementation 

Biasanya murid desain grafis melakukan eksekusi dengan cara mencetak hasil 

desain, menunjukkan hasil desain melalui layar atau membuat mock-up dalam 

bentuk tiga dimensi. Sedangkan dalam dunia profesional, hasil desain 

dieksekusi menggunakan bermacam bentuk tergantung dari tipe 

pengaplikasiannya dan tergantung apakah pengaplikasiannya menggunakan 

media berbasis cetak atau layar.  

Tahap eksekusi merupakan tahap akhir di mana desain diproduksi. 

Produksi atau digital prepress terdiri dari persiapan file digital menggunakan 

standard software, mengumpulkan dan memindai foto dan illustrasi, 

mempersiapkan berkas font dan gambar diikuti dengan proses percetakan. 

Desainer harus memberikan penjelasan terperinci kepada percetakan 

mengenai pemilihan kertas, warna, tinta, pemotongan, penempelan hingga 

program sofware yang bersangkutan. Maka dari itu, seorang desainer perlu 

memahami dan mengerti dengan baik ketrampilan dan ketangkasan eksekusi. 

Setelah tahap eksekusi, desainer pun menyerahkan hasil desain kepada klien. 
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2.2.6. Media Iklan 

Media iklan dibagi menjadi dua jenis yaitu Above The Line (ATL) dan Below The 

Line (BTL). ATL merupakan media iklan berbayar kepada agensi periklanan 

seperti media massa, televisi, radio, outdoor dan bioskop. Selain media iklan di 

atas disebut BTL, seperti percetakan, surat, pameran, sales literature, dan lain-

lainnya. Menurut Jefkins (2000, hlm. 124) macam-macam media iklan percetakan  

adalah sebagai berikut: 

1. Brosur  

 Brosur dirancang dengan tampilan gambar depan belakang dan memiliki 

dua hingga tiga lipatan. Di dalam brosur ada headline, gambar dan isi 

informasi yang ingin disampaikan pengiklan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Brochure 

(https://www.behance.net/gallery/14541059/The-Little-Prince-Museum) 
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2. Booklets 

Booklets adalah beberapa kertas yang disatukan dengan perfect binding 

dan memiliki cover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Booklets 

(https://www.behance.net/gallery/43107933/Space-Invasion-Zine) 

3. Leaflet 

 Leaflet berbentuk selebaran kertas yang tidak dilipat. Ukuran leaflet lebih 

kecil dibandingkan brosur. Leaflet didesain agar informasi dapat cepat dan 

mudah diterima pembaca. 
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Gambar 2.4. Leaflet 

(https://creativemarket.com/guuver/1883433-Baseball-Night-Flyer) 

4. Broadsheet 

Broadsheet merupakan bentuk lain dari folder yang ketika dibuka 

lipatannya menjadi seukuran besar koran. Contoh broadsheet yaitu kertas 

peta yang dilipat. 

 

   

 

 

 

Gambar 2.5. Broadsheet 

(https://www.behance.net/gallery/31087463/Frenchie-to-Go-Campaign-Cityguide) 
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6. Katalog 

 Katalog adalah brosur berbentuk buku. Isi katalog merupakan produk-

produk yang dijual dan dilengkapi dengan harga-harganya. Ukuran katalog 

sangat bervariasi dari yang kecil seperti buku saku hingga besar dan tebal 

seperti buku telepon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Katalog 

(https://creativemarket.com/silukEight/1544211-Product-Catalog?u=watc) 
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7. Posters 

 Poster biasa digunakan untuk menginformasikan penawaran menarik dan 

ditempel di tembok, jendela, pintu atau tempat display toko. Poster biasa 

menggunakan warna-warna mencolok untuk menarik perhatian pembeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Posters 

(https://www.shillingtoneducation.com/student-showcase/cynthia-sun-campaign/) 
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2.3. Desain 

2.3.1. Prinsip Desain 

Desain terdiri dari elemen-elemen desain yaitu garis, bentuk, tekstur, ruang dan 

warna. Menurut Zelanski dan Fisher (1996, hlm. 34) prinsip desain merupakan 

prinsip yang mengatur keselaransan dan keharmonisan hubungan antara elemen-

elemen desain sehingga elemen-elemen tersebut dapat menjadi suatu kesatuan 

desain yang indah. Prinsip desain dinilai sebagai panduan dalam mendesain tetapi 

tidak sebagai aturan absolut yang harus diikuti dalam setiap karya desain. Prinsip 

desain dibagi menjadi enam prinsip sebagai berikut: 

1.    Pengulangan (Repetition) 

Pengulangan garis yang identikal, bentuk, tekstur ataupun warna dapat 

menciptakan pola yang terprediksi karena struktur visualnya yang jelas. 

Pengulangan menjadi cara sederhana dan termudah untuk membantu audiens 

memahami desain. Ini dikarenakan insting manusia ketika melihat elemen 

desain yang mirip, mata akan mengukuti pola yang seirama sehingga melihat 

dari satu ke lainnya dan menjadikannya sebuah kesatuan desain. Contoh 

pengulangan ini bisa dilihat dalam visual bunga yang terbentuk oleh bentuk 

kelopak-kelopak yang sama. Seniman biasa menerapkan prinsip pengulangan 

dalam karyanya dengan menggunakan corak, warna dan teknik yang sejenis 

(hlm. 36). 
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Gambar 2.8. Pengulangan 

(https://www.alaincornu.com/communication/repetition-2/#4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.    Variasi (Variety) 

Seniman menggunakan variasi dengan cara menggabungkan beberapa elemen 

yang berbeda sehingga terbentuknya kesatuan desain yang selaras. Variasi 

perlu digunakan agar audiens tidak jenuh dengan pengulangan yang sama 

dalam desain. Walaupun manusia sudah terbiasa dengan pengulangan atau hal 

yang familiar, manusia juga tetap membutuhkan adanya perbedaan (hlm. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Variasi 

(Ryuichi Yamashiro, 1954) 
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3.    Ritme (Rhythm) 

Ritme merupakan pengulangan elemen sejenis atau bervariasi dalam desain 

sehingga terjadinya ritme visual. Ritme terdiri dari pengulangan elemen yang 

biasnaya terdapat jarak dan jeda di antara objek sehingga desain terlihat rapi 

dalam suatu kesatuan dan memudahkan mata manusia untuk melihatnya (hlm. 

41).  

  Seperti karya di bawah yang berjudul Steinway Piano Factory, dapat 

dilihat bahwa adanya pengulangan elemen garis yang serupa tetapi dengan 

ukuran yang bervariasi. Kesatuan elemen ini kemudian menciptakan ritme 

desain yang selaras dan indah untuk dipandang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Ritme 

(Margaret Bourke-White, 1955) 
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4.    Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan dalam prinsip desain mengatur bagaimana desain dapat 

terlihat seimbang secara visual tanpa terlihat lebih berat di satu sisi dari yang 

lainnya. Keseimbangan desain dapat dibagi menjadi keseimbangan simetris 

dan asimetris. Keseimbangan simetris dapat digambarkan dengan mudah 

menggunakan sistem jungkat jungkit (see saw) di mana kedua berat 

seimbang. Prinsip keseimbangan simetris dapat dilihat dari karya Ludwig 

Hohlwein yang berjudul Deutsches Theater, di mana sisi kanan dan sisi kiri 

memiliki berat yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Keseimbangan Simetris 

(Ludwig Hohlwein, 1907) 
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  Sedangkan keseimbangan asimetris merupakan kesatuan desain yang 

membuat desain terlihat seimbang secara keutuhan walaupun sesungguhnya 

beratnya tidak sama. Bila melihat gambar di bawah, mata melihat seolah-olah 

gambar tersebut memiliki berat yang sama karena masing-masing elemen 

saling mendukung dan melengkapi padahal pada kenyataannya beratnya 

berbeda (hlm. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Keseimbangan Asimetris 

(Josef Albers, 1942) 

5.    Penekanan (Emphasis) 

Prinsip penekanan dilakukan dengan membuat suatu titik fokus dalam desain 

di mana kemungkinan paling besar mata audiens akan tertuju. Guna dari titik 

fokus ini untuk menarik dan memusatkan perhatian pertama audiens. Bila 
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sebuah desain tidak memiliki titik fokus, biasanya akan lebih sulit untuk 

menarik perhatian karena audiens harus berpikir lebih dahulu dan 

mengorganisasi elemen pada desain tersebut sehingga memperlambat fokus 

utama desain yang ingin disampaikan. Penekanan bisa dilakukan dengan 

mengontraskan suatu area dalam desain  (hlm. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Penekanan 

(Julien Legars, 2011) 

6.    Ekonomi (Economy) 

Prinsip terakhir ini digunakan untuk mengorganisir desain dengan cara hanya 

menggunakan elemen yang perlu dan juga menghilangkan elemen yang 

kurang tepat yang bisa mengecoh fokus audiens. Cara lain yang juga biasa 
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digunakan seniman yaitu hanya menampilkan sebagian gambar dengan 

informasi yang cukup untuk diterima audiens. Salah satu teknik untuk 

mengeliminasi gambar yaitu dengan teknik cropping. Teknik cropping mirip 

seperti dalam fotografi, di mana seniman mengeliminasi bagian-bagian 

gambar yang berlebihan tanpa mengubah fokus arti desain. Seperti iklan 

mobil ‘Beetle’, yang sangat populer di tahun 1960an, audiens bisa secara 

langsung mengenali mobil tersebut walau hanya digambarkan dengan garis 

(hlm. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Ekonomi 

(Volkswagen United States Inc, 1969) 
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2.3.2. Teori Gambar 

Menurut White (2007, hlm. 84) segala bentuk visual dapat disebut sebagai 

gambar, maupun itu fotografi, gambar tangan ataupun gabungan dari keduanya. 

Iklan biasanya terdiri dari satu visual utama yang dilengkapi dengan judul utama 

sebagai penjelasannya. Dalam sebuah iklan, peran gambar lebih penting dari pada 

peran tipografi karena gambar digunakan dengan tujuan untuk memastikan hanya 

satu pesan yang ingin disampaikan. Walau terkadang digunakan lebih dari satu 

gambar atau lebih dari satu ukuran tulisan, hal ini ditujukan agar ada hirarki atau 

urutan pentingnya informasi yang ingin disampaikan.  

 Menurut Langford (2010, hlm. 1) fotografi bisa diartikan berbeda-beda 

tergantung siapa yang melihatnya sehingga fotografi memiliki daya tarik 

tersendiri. Fotografi sudah menjadi bagian hidup manusia sehingga tidak bisa 

dibayangkan bila tidak adanya fotografi. Mungkin manusia tidak akan bisa 

mengenang kehidupannya seperti pernikahan, melihat pertumbuhan anak atau saat 

pergi berlibur. Fotografi sudah menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari 

karena manusia secara konstan melihat gambar dari surat kabar, majalah, iklan, 

serta televisi dan internet. 

2.3.3. Teori Huruf 

Menurut Poulin (2011, hlm. 247) tipografi adalah bentuk dan tampilan dari 

sebuah huruf yang digunakan untuk mendesain. Menurut White (2007, hlm. 86), 

tipografi tidak hanya sekedar memilih ukuran dan jenis huruf tetapi membentuk 

gambar menggunakan huruf tersebut. Tulisan dalam iklan dapat dibedakan 
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menjadi dua kelompok yaitu display type dan text type. Display type adalah 

tulisan yang lebih besar dan mencolok yang biasa digunakan sebagai judul dalam 

periklanan. Sedangkan text type adalah tulisan yang lebih kecil dan berisikan 

kalimat persuasi. Berdasarkan jenisnya, huruf diklasifikasikan menjadi enam jenis 

sebagai berikut:  

1. Old Style 

Huruf old style terpengaruh dari proporsi roman. Huruf-huruf old style 

lebih kontras, lancip dan terkesan ringan. Contoh dari jenis huruf ini yaitu 

Bembo, Centaur, Garamond, dan Jenson. 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Bembo Typeface 

(http://www.identifont.com) 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Centaur Typeface 

(http://www.identifont.com) 
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2. Transitional 

 Huruf ini disebut transitional karena posisinya berada di antara old style 

dan modern. Huruf ini memiliki kaki atau serif yang tajam dan lurus. 

Contoh dari jenis huruf ini yaitu Baskerville, Bulmer dan Fournier. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Baskerville Typeface 

(http://www.identifont.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Bulmer Typeface 

(http://www.identifont.com) 
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3. Modern 

Huruf ini disebut modern typeface karena kemunculnya pada akhir abad 17 

di mana menuju era yang disebut Modern Age. Huruf ini memiliki garis 

huruf yang tipis, datar dan vertikal. Contoh dari jenis huruf ini yaitu Didot, 

Bodoni, Walbaum dan Melior. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Didot Typeface 

(http://www.identifont.com) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Melior Typeface 

(http://www.identifont.com) 
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4. San Serif 

San serif artinya tanpa serif (‘sans’ dalam bahasa Prancis berarti ‘tanpa’). 

Huruf ini memiliki berat garis yang rata dan seragam. Contoh dari jenis 

huruf ini yaitu Akzidenz Grotesk, Franklin Gothic, Futura dan Meta. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Futura Typeface 

(http://www.identifont.com) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22. Franklin Gothic Typeface 

(http://www.identifont.com) 
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5. Slab Serif 

Huruf slab serif dikenal juga sebagai huruf Egyptian. Bentuk huruf ini 

berkesan berat dan kaku mirip seperti arsitektur Mesir kuno. Contoh dari 

jenis huruf ini yaitu Clarendon, Egyptienne, Memphis dan Rockwell. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23. Clarendon Typeface 

(http://www.identifont.com) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24. Rockwell Typeface 

(http://www.identifont.com) 
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6. Graphic 

Huruf ini terkesan unik karena huruf memiliki unsur grafik, ilustrasi dan 

ornamen-ornamen. Huruf ini lebih sulit untuk dibaca karena lebih 

mementingkan keindahan. Contoh dari jenis huruf ini yaitu Rosewood, 

Umbra, Doodle dan Grunge. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25. Rosewood Typeface 

(http://www.identifont.com) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26. Umbra Typeface 

(http://www.identifont.com) 
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2.3.4. Teori Warna 

Menurut White (2007, hlm. 98) warna tidak kalah penting dari gambar dan tulisan 

dalam desain. Adanya ketajaman dan perbedaan warna mempermudah 

penyampaian informasi karena munculnya penekanan yang membuat audiens 

lebih dahulu fokus pada hal tersebut. Pemilihan warna sangatlah penting karena 

sulit mudahnya tulisan atau gambar dilihat ditentukan dari warna yang digunakan. 

Contohnya tulisan hitam di atas kertas putih lebih jelas dibandingkan tulisan yang 

berwarna lainnya. Warna juga berguna untuk memberikan arah dan 

menghubungkan bagian satu dengan yang lainnya sehingga penyampaian 

informasi lebih mudah dan jelas. Berikut istilah-istilah warna yang digunakan 

dalam teori warna yaitu: 

1. Hue 

 Hue adalah istilah atau identitas warna yang selama ini kita kenali. Hue 

merupakan segala macam warna yang ada dari warna dasar (merah, 

kuning, biru) hingga warna campuran (hijau, ungu, oranye). 

 

 

 

 

Gambar 2.27. The Color Wheel 

(Farbkreis Itten, 1961) 
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2. Tint 

 Tint adalah segala warna yang dicampur dengan unsur putih (lightness). 

Semakin banyak unsur putihnya, warna akan semakin pudar. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28. Tint 

(https://gist.github.com/auremoser/4479f13e7bdde9058a30) 

 

3. Shade 

 Shade adalah segala warna yang dicampur dengan unsur hitam. Semakin 

banyak unsur hitam dicampurkan, maka warna akan semakin gelap. 

 

 

 

 

Gambar 2.29. Shade 

(https://gist.github.com/auremoser/4479f13e7bdde9058a30) 
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4. Tone 

Tone adalah warna yang dicampur dengan abu-abu. Intensitas warna akan 

berubah sesuai dengan banyaknya unsur hitam dan putih yang dicampur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30. Hue, Tint, Shade, Tone 

(www.patternobserver.com) 

 

5. Monochromatic Color 

Monochromatic color adalah sekelompok warna yang memiliki satu hue 

dengan tingkat tint dan shade yang berbeda-beda. 

 

 

Gambar 2.31. Monochromatic 

(https://www.artnebulaph.com/blogs/lets-get-technical/color-harmony) 
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6. Achromatic Color 

Achromatic color adalah tidak memiliki hue, warna hanya terdiri dari 

unsur putih, abu-abu dan hitam. 

 

 

 Gambar 2.32. Achromatic 

(https://www.artnebulaph.com/blogs/lets-get-technical/color-harmony) 

 Menurut Adams (2008, hlm. 24) masing-masing warna memiliki artinya 

tersendiri. Pada umumnya, penyimbolan warna disetujui secara kelkulturan tetapi 

opini tentangnya sangat beragam dan kadang ada yang bertentangan. Berikut arti 

dan informasi mengenai warna secara umum  yaitu: 

1. Merah 

 Merah merupakan warna yang emosional dan dominan. Warna merah 

menyimbolkan sifat gairah, cinta, darah, antusiasme, panas dan kekuasaan. 

Warna merah juga menekankan kecepetan dan aksi, mempercepat detak 

jantung dan meningkatkan napsu makan. 

2. Kuning 

 Kuning merupakan warna yang dapat meningkatkan konsentrasi, bisa 

mempercepat metabolisme dan terkadang bisa melelahkan untuk dilihat 

karena mengiritasi mata. Warna kuning juga bisa menyimbolkan 

kecerdasan, kebijaksanaan, optimis, keceriaan dan idealisme. 

49 

 



 

3. Biru 

 Warna biru menyimbolkan pengetahuan, dingin, damai, kesetiaan, 

keadilan, dan kepintaran. Warna biru sulit ditemukan pada makanan 

karena tidak menimbulkan selera dan menekan rasa lapar. 

4. Hijau 

 Hijau menyimbolkan kesuburan, uang, pertumbuhan, menyembuhan, 

alam, harmoni, kejujuran dan kemudaan. Warna hijau merupakan warna 

yang mudah diterima mata karena bersifat menenangkan dan menyegarkan 

mata dan juga sering digunakan pada rumah sakit untuk menenangkan 

pasien-pasien.  

5. Ungu 

 Ungu menyimbolkan kemewahan, kebijaksanaan, imaginasi, kecanggihan, 

pangkat, inspirasi, bangsawan, kekayaan dan mistik. Warna ungu memiliki 

sifat feminis dan romantis. Warna ungu sulit untuk ditemukan di alam 

sehingga terkesan warna buatan. 

6. Jingga 

 Jingga menyimbolkan kreatifitas, unik, energi, semangat, stimulasi, 

kemampuan bersosialisasi, kesehatan dan imajinasi. Warna jingga 

merupakan stimulan nafsu makan, ramah, menyenangkan dan digunakan 

untuk peningkatan visibilitas sehingga digunakan oleh pemburu dan 

pekerja di jalan raya. 
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7. Hitam 

 Hitam menyimbolkan kekuasaan, otoritas, berat, elegan, formalitas, serius, 

martabat dan misteri. Warna hitam merupakan warna pakaian yang bisa 

membuat orang terlihat lebih kurus, membuat warna lain lebih menonjol, 

meningkatkan kepercayaan diri dan sering digunakan oleh perkumpulan 

rahasia. 

8. Putih 

 Putih menyimbolkan kesempurnaan, pernikahan, bersih, kebaikan, polos, 

ringan, lembut, suci, sederhana dan kebenaran. Warna putih merupakan 

warna yang seimbang dan melambangankan kesucian juga hal yang 

berkaitan dengan malaikat dan para dewa. 

9. Abu-abu 

 Abu-abu menyimbolkan keseimbangan, keamanan, keandalan, kesopanan, 

klasik, dewasa, cerdas dan kebijaksanaan. Warna abu-abu merupakan  

2.3.5. Teori Layout 

Menurut White (2007, hlm. 62) layout adalah proses menyusun elemen-elemen 

desain menjadi satu kesatuan yang menarik. Layout digunakan agar pembaca bisa 

melihat elemen-elemen menjadi satu kalimat pernyataan pembawa pesan dan 

langsung menerima isi pesan tersebut. 
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 Menurut Ambrose dan Harris (2005, hlm. 11) layout adalah pengaturan 

elemen-elemen desain dalam ruang sehingga teratur dan menjadi satu kesatuan. 

Layout juga bisa disebut sebagai pengaturan bentuk dan ruang. Layout membantu 

penempatan tulisan dan gambar dalam suatu ruang media seperti majalah, website 

ataupun desain kemasan. Dalam layout ada tiga macam grid yaitu the symmetrical 

column-based grid, the symmetrical module-based grid dan asymmetrical grids. 

 The symmetrical column-based grid merupakan layout di mana satu grid 

lebih sempit dibandingkan dengan bagian lainnya. The symmetrical column-based 

grid memiliki bagian-bagian di dalamnya yaitu column-based grid, columns, 

running heads, captions, folio numbers, head margin, hierarachy, images, margin 

dan foot. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.33. The Symmetrical Column-Based Grid 

(http://thinkingwithtype.com/grid/) 

 Sedangkan the symmetrical module-based grid memiliki bentuk atau 

struktur yg kurang formal. Tipe grid ini tidak konsisten memenuhi ruang dan 

berbentuk teks paragraf yang kotak tetapi teks terpecah menjadi beberapa segmen 

52 

 



 

dan digabungkan dengan gambar sehingga membentuk hirarki desain yang benar. 

The symmetrical module-based grid memiliki bagian-bagian yaitu module-based 

grid, folio numbers and title, images, captions, head margin, module, margin, 

foot, dan hierarchy.  

 

  

 

 

 

Gambar 2.34. The Symmetrical Module-Based Grid 

(http://thinkingwithtype.com/grid/) 

 Asymmetrical Grid terdiri dari halaman terbuka dan kedua halaman 

memiliki layout yang serupa. Satu halaman bisa memiliki isi yang lebih sedikit 

atau lebih banyak dari halaman yang satunya tetapi tetap dalam bentuk grid yang 

sama. Dalam merancang desain, desainer sering menggunakan ketiga bentuk grid 

di atas sehingga layout lebih fleksibel dan bervariasi. 
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