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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pemasaran & Promosi 

Menurut Priansa (2017), Promosi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dan 

bertujuan untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan konsumen 

lama ataupun konsumen baru yang digunakan oleh prusahaan (hlm. 29). Menurut 

Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan kegiatan pemasaran sebagai sebuah 

proses individu ataupun kelompok untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan 

dengan cara menciptakan, menawarkan, dan melakukan pertukaran produk bernilai 

dengan pihak yang dituju secara bebas dalam sebuah proses manajerial ataupun 

sosial. (hlm. 30)  

Blech (2018) mengatakan bahwa kegiatan promosi adalah kegiatan yang 

dilakukan perusahaan yang melalui persusasi dan informasi dalam rangka menjual 

sebuah barang atau jasa kepada khayalak jumlah besar atau banyak (hlm. 16).   

 Tujuan Promosi 

Disebutkan oleh Rangkuti (2009) bahwa tujuan dari sebuah promosi yang 

dilakukan oleh sebuah prusahaan adalah untuk mencari keuntungan. Beberapa 

tujuan promosi yang dapat dilakukan yaitu (hlm,. 51-53): 

1. Modifikasi Tingkah Laku 

Perbedaan sifat tingkah laku yang berbeda pada setiap khalayak seperti 

selera, keinginan dan kesetiaan terhadap sesuatu seperti jasa dan barang. 

Perancangan Promosi Yayasan..., Muhammad Rezky Murti, FSD UMN, 2019



7 
 

Promosi bertujuan untuk mengubah suatu tingkah laku dari tidak 

menerima sampai menjadi setia terhadap jasa atau barang yang 

dipromosikan tersebut. 

2. Membujuk 

Membujuk pembeli bertujuan untuk membeli suatu barang atau jasa 

yang di tawarkan.  Untuk mendapatkan pengaruh dalam rentan waktu 

yang lama menggunkan kesan yang positif agar pengaruh terhadap 

prilaku pembeli bertahan dalam waktu yang lama. 

3. Memberitahu 

Bertujuan untuk memberitahu dari mengenai produk, kualitas, harga, 

kegunaan, keistimewaan, syarat pembelian, dan sebagainya kepada 

konsumen agar mengenali barang atau jasa yang ditawarkan. 

4. Mengingatkan 

Kegiatan promosi yang dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan 

jasa atau barang yang telah dipercayai konsumen agar selalu dihati 

masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan pembelian 

atau transaksi secara rutin dan terus-menerus. 

 Bauran Promosi (Mix Promotion) 

Pendapat dari Morrisan (2010) bahwa kegiatan promosi mempunyai alat untuk 

penyebarannya, yaitu : 
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2.1.2.1 Iklan (Advertising) 

Iklan menjadi sebuah bentuk komunikasi barang dan jasa yang dapat 

dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk konsumen melalui sebuah media 

promosi. Menggunakan iklan dalam kegiatan promosi untuk mendapatkan 

konsumen dalam jumlah besar sangatlah efisien (hlm. 19). Belch (2018) 

mengatakan iklan adalah bentuk kegiatan promosi yang di tanggung oleh 

pihak sponsor untuk komunikasi yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap 

barang atau jasanya kepada khayalak (hlm. 17). 

2.1.2.2 Pemasaran langsung (Direct Marketing) 

Direct Marketing atau pemasaran langsung dilakukan bertujuan untuk 

berkomunikasi langsung kepada konsumen, untuk mendapatkan respon 

konsumen dapat dilakukan melalui  peran media seperti website (email), 

telemarketing, flyers, brosur dan mengirim katalog produk (Morrisan, 2010, 

hlm. 22-23). 

2.1.2.3 Publisitas (Publicity) 

Suatu bagian informasi yang berasal dari sumber berbeda atau lain, dengan 

menggunakan media massa yang terdapat nilai berita di dalamnya (hlm. 30). 

Namun Publisitas menurut Belch (2018) adalah suatu kegiatan komunikasi 

yang dimana kegiatan promosi tersebut tidak di biayai oleh sponsor (hlm. 

26). 
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2.1.2.4 Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualn adalah kegiatan promosi untuk meningkatkan penjualan 

seperti memberikan potongan harga atau undian berhadiah melalui suatu hal 

yang insentif kepada penjualan (hlm. 25). 

2.1.2.5 Penjualan Langsung (Personal Selling) 

Kegiatan promosi bertujuan membujuk konsumen untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan cara berkomunikasi 

langsung dengan konsumen (hlm.34). 

2.1.2.6 Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Hubungan masyarakat adalh bagian yang penting dalam suatu bentuk 

promosi. Pendapat dari Morrisan (2010) bahwa hubungan masyarakat 

memiliki tugas penting seperti memberikan informasi dan pemahaman 

kepada banyak khayalak, menjadi sarana komunikasi 2 arah antara 

perusahaan dan khayalak serta menjadi pihak yang membantu menyaring 

saran yang telah di peroleh dari khayalak untuk mencapainya tujuan dari 

perusahaan melalui membantu manajemen (hlm. 26-29). 

2.1.2.7 Pemasaran Interaktif (Internet Marketing) 

Pemasaran interaktif atau yang biasa disebut dengan internet marketing. 

Menurut Morissan (2010) Internet sudah menjadi media iklan yang menarik 

karena bersifat interaktif dan sudah menjadi hal yang efektif untuk 

berkomunikasi antara konsumen dan perusahaan (hlm. 24). 

Perancangan Promosi Yayasan..., Muhammad Rezky Murti, FSD UMN, 2019



10 
 

 Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong melalui Priansa (2017), Terdapat empat komponen 

dalam pemasaran dan penyebarannya sebuah sebuah barang atau jasa, terdapat 4P 

yaitu produk, distribusi, promosi dan harga, dan dijelaskan sebagai berikut (hlm. 

38-40): 

1. Produk 

Dalam hal ini sebuah produk harus memiliki karakteristik dengan 

produklainnya agar membedakan dengan kpmpetitor, dan menunjukkan 

kemampuan produk dapat menjalankan sebagaimana mestinya. 

2. Distribusi 

Hal terpenting falam sebuah pemasaran, hal ini digunakan untuk 

memasarkan produk kepada khayalak, yang dikoordinasikan dalam sebuah 

distribusi dalam kesediaan barang atau jasa, ada dua cara yang dapat 

dilakukan dalam distribusi, yaitu: 

a. Menyalurkan sebuah produk atau jasa agar tepat mengenai pasar sasaran 

melalui jalur perdagangan. 

b. Memperbesar atau mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman 

juga penanganan. 

3. Promosi 

Suatu unsur yang terpenting untuk sebuah perusahaan, bertujuan untuk 

memberitahukan barang dan jasa yang dihasilkan untuk khayalak agar 

berang dan jasa dapat dikenali oleh pembeli. 

4. Harga 
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Perusahaan dalam hal ini menentukan sebuah harga dari jasa atau barang 

yang akan di pasarkan, perusahaan harus dapat menentukan sebuah harga 

yang berkaitan dengan pembayaran biaya pengangkutan, potongan harga, 

setra berbagai hal yang berkaitan lain dengan cara membuat strategi. 

 Promosi 

Sugiyama dan Andree  (2011), Berpendapat bahwa konsep AISAS adalah model 

yang dirancang untuk melakukan pendekatan secara efektif kepada target audiens 

dengan melihat perubahan perilaku yang terjadi khususnya terkait dengan latar 

belakang kemajuan teknologi internet. AISAS  merupakan singkatan dari 

Attention, Interest, Searcg, Action dan Share yang dijelaskan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Metode AISAS 

Sumber : (Sugiyama dan Andree, 2010, hal 134) 

1. Attention 

 Untuk meningkatkan perhatian konsumen dalam suatu produk, sebuah 

 produk harus dikenalkan kepada konsumennya, yang dimana 
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 terdapat berbagai bentuk kegiatan above the line, below the line dan 

 hubungan masyarakat. Dengan berkembangnya internet, memperkenalkan 

 produk relatif  lebih murah dengan cara seperti melalui iklan di media 

 online, email, milist, viral. 

2. Interest 

 Ketertarikan dapat terjadi ketika komunikasi produk sesuai dengan calon 

 konsumen atau konsumen merasa tertarik dengan informasi yang 

 diberikan. 

3. Search 

 Dimana proses konsumen mencari informasi sebanyak-banyaknya, seperti 

 yang mulai berkembang saat ini, Facebook, Youtube dan Blog, karena 

 media-media tersebut sifatnya terukur. 

4. Action 

 Proses interaksi langsung antara konsumen dengan semua pihak hingga 

 after sales services, pengalaman seperti ini harus benar-benar dijaga, 

 tujuannya adalah untuk menyediakan kesempatan bagi konsumen, untuk 

 melakukan pembelian tersebut. 

5. Share 

 Hasil yang diperoleh setelah konsumen merasakan semua interaksi dari 

 produk/brand, mereka akan membagikan pengalaman mereka melalui 

 email, chat, mailist, online forum dan lain-lain. 

Menurut Sugiyama & Andree (2011) ada berbagai cara menyampaikan pesan 

secara efektif di internet, yaitu: 
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a. Internet media services 

 Untuk menciptakan komunikasi dan kampanye pemasaran yang 

 bermacam-macam dalam ‘new media’ internet. 

b. e-Marketing services 

 Untuk mengembangkan strategi e-marketing yang lebih jauh, termasuk 

 mengelola hubungan pelanggan. 

c. Platform and development services 

 Untuk membuat infrastruktur dalam berkomunikasi, seperti website, untuk 

 menguntungkan klien dengan media interaktif. 

d. e-Branding services 

 menuju tingkat strategis untuk membantu menentukan posisi dalam  

 produk dan jasa brand klien secara efektif di internet. 

e. Interactive campaign production services 

 Untuk menyampaikan porsi interaktif dari ‘Cross Communication 

 Campaign’. 

 Media Promosi 

Dikatakan oleh Ardhi (2013) bahwa media promosi sangat berpengaruh dalam 

kegiatan menyebarkan produk atau jasa dalam, promosi menjadi alat komunikasi 

dalam memperkenalkan barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh perusahaan 

untuk khalayak. Dalam hal ini dapat digunakan beberapa macam dalam 

kegiatannya. 
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1. Media Cetak 

Media ini paling sering digunakan karena keefektifannya, memiliki 

ketertarikan di mata khayalak. Beberapa macam media cetak sebagai 

berikut: 

a. Spanduk 

Media yang biasa dipajang sepanjang jalan bertujuan memberikan 

keramaian dan informasi yang digunakan sangatlah singkat, padat, dan 

dapat dipahami maksud dari pesan yang ingin di sampaikan kepada 

khayalak (hlm. 73.). 

b. Baliho 

Digunakan diluar ruangan, media ini bagian dari media cetak yang 

memberikan dan bertujuan menginformasikan barang atau jasa, 

biasanya di letakan di keramaian agar menjadi perhatian khalayak 

berukuran skala besar dan ramai (hlm. 73.). 

c. Banner 

Dapat di pindah-pindahkan kemana saja, terdapat jenis banner yaitu, x-

banner dan roll banner, dimana x-banner memiliki pondasi berbentuk 

huruf x agar menopang dan menyanggah banner agar tidak jatuh, dan 

roll banner dapat digulung dan memiliki tempat agar dapat menyimpan 

gulungan tersebut (hlm. 73.). 

d. Brosur 

Menginformasikan barang dan jasa, kegunaan, manfaat dan spect dari 

barang dan jasa, biasanya berbentuk seperti selembaran (hlm. 73.). 
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e. Umbul-umbul 

Biasanya diletakan bersebelahan anatara satu sama lain agar lebih dapat 

mencuri perhatian, media ini terbuat dari kain (hlm. 73.). 

f. Poster 

Terdapat gambar dan tulisan didalamnya agar menjadi perhatian dan 

informasi, menjadikan keunggulan untuk sebuah promosi, 

penyampaiannya cukup dalam dan efektif (hlm. 73.).  

2. Media Digital 

Media ini membuuhkan biaya dalam penggunaannya, namun media ini 

sangatlah efektif dan penyebarannya sangat cepat, karena medai ini 

menggunakan internet yang dapat di jangkau kapan saja dan di mana saja 

oleh masyarakat luas. Ada beberapa macam media online atau elektronik, 

diantaranya: 

a. Web Banner 

Media ini bertujuan untuk  menarik perhatian khalayak saat mengunjungi 

sebuah situs, biasanya berbentuk sebagai pop-up atau banner pada bagian 

awal home website, atau biasa di sebut sebagai sepanduk sebuah website 

yang menginklankan media tersebut secara online di internet (hlm. 74.). 

b. Media Sosial 

Dalam penggunaannya perusahaan harus membangun sebuah kepercayaan 

dan konten yang menarik agar dilihat oleh khalayak dalam menawarkan 

barang ataupun jasa, hal ini akan membangun kepercayaan terhadap barang 
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atau jasa. Media ini sangat efektif dalam melakukan kegiatan promosi, 

karena bersifat online maka jangkauannya sangatlah meluas  (hlm. 74.). 

c. Website 

Website adalah menjadi satu hal terpenting dalam dunia promosi untuk 

sebuah perusahaan barang atau jasa, media ini memiliki jangkauan luas, 

dapat di update secara berkala dan dapat memberikan informasi dalam 

jumlah banyak serta memberikan service secara online, lebih mudah untuk 

di akses dan ditemui  (hlm. 74.). 

 Above The Line 

Menurut Moriarty, et all (2012) Ada beberapa jenis yang dapat disebut kedalam 

above the line yaitu, broadcasting, seperti televisi dan radio. Di definisikan 

kedalam media yang memiliki jangkauan komunikasi yang luas terhadap target atau 

khalayak. 

 Below The Line 

Dikatakan oleh Moriarty, et all (2012) Penyampaian melalui media ini dapat 

dikatakan berkomunikasi secara langsung, yang dimana media penyampaiannya 

melalui sebuah pesan di internet, email dan telepon dan sudah di tetapkan kemana 

dan daerah tujuannya, termasuk kedalam Addressable, Selanjutnya adalah 

measured media dimana bahwa perusahaan dapat menganalisa media yang di 

gunakan agar target dapat menjangkaunya. 
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 Through The Line 

Moriarty, et all (2012) mengatakan bahwa  through the line bertujuan untuk 

menciptakan suatu pandangan seseorang kepada suatu produk atau jasa serta 

menciptakan pengalaman yang muncul dari produk terhadap target. Jenis media ini 

tercipta dari beberapa media. Intergrated Media Communication (IMC) tercipta 

dari gabungan media komunikasi seperti media cetak, media digital, broadcast dan 

televisi dengan media lainnya seperti iklan, public relation, dan media sosial 

(hlm.327). 

 Digital Marketing 

Pengertian digital marketing adalah pengaplikasian internet dan apapun yang 

terkait dengan teknologi digital dalam hubungannya dengan komunikasi tradisional 

untuk mencapai tujuan pemasaran (Chaffey dan Chadwick, 2012) (hlm. 212).  

 Michael Porter (2011) menyebutkan bahwa peran internet sangat penting 

dalam lingkungan bisnis modern saat ini, terutama jika suatu perusahaan masih 

ingin tetap bersaing dengan kompetitornya (hlm. 163). Strategi digital merketing 

dibutuhkan untuk kegiatan digital marketing suatu perusahaan agar terintegrasi 

dengan kegiatan tradisional marketing yang bertujuan untuk mendukung tujuan 

bisnis secara keseluruhan (Chaffey dan Chadwick, 2012) (hlm. 143). 

 Prinsip Desain 

Landa (2013) mengatakan terdapat beberapa prinsip dalam desain, setiap prinsip 

desain harus memiliki hubungan satu sama lainnya. Itu sangat dibutuhkan 

pemahaman akan prinsip desain agar desain yang ingin diciptakan menjadi layak 

(hlm. 24). 
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 Kesatuan 

Dikatakan oleh Landa (2013) kesatuan membawa sebuah kesan, dimana desain 

yang sudah diciptakan agar menjadi lebih hidup yang terdapat beberapa elemen-

elemen di dalamnya. Penggabungan prinsip desain yang untuk memiliki informasi 

yang jelas, mudah di pahami maksudnya (hlm.24). 

 Penekanan 

Menurut Landa (2013) dalam sebuah desain terdapat elemen dan informasi yang 

akan dibandingkan elemen visual yang lainnya. Dalam suatu karya desain dilandasi 

dari tingkat kepentingannya mempunyai maksud dan informasi yang ingin 

disampaikan agar  dapat diterima (hlm.28). 

 Keseimbangan 

Landa (2013)  beependapat jika desain memiliki keseimbangan di dalamnya, maka 

desain tersebut memunculkan keharmonisan, keseimbangan. Prinsip desain yang 

dapat menjelaskan bagaimana di dalam sebuah desain harus  memiliki sebuah 

keseimbangan, dan terbagi menjadi tiga hal, yaitu (hlm. 25-28): 

1. Asimetris 

Sebuah keseimbangan yang berkomposisi dari elemen visual yang didalamnya 

tidak perlu menambahkan elemen visual lainnya. 
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         Gambar 2.2. Asymmetrical Arragement 

    (Sumber: Graphic Design Solution, Landa. R, 2013) 

 

 

2. Simetris 

Dijelaskan bahwa penambahan sebuah elemen visual didalamnya pada 

setiap komposisi yang memiliki sebuah keseimbangan antar dia sisi dalam 

desain 

 

 

        Gambar 2.3. Symmetrical Arragement 

         (Sumber: Graphic Desain Solution, Landa. R, 2013) 
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3. Radial 

Sebuah penggabungan antar keseimbangan simetris dan keseimbangan 

asimetris. 

 

Gambar 2.4. Radial Arragement 

  (sumber: Graphic Design Solution, Landa. R, 2013) 

 

 Ritme 

Menurut Landa (2013) irama dapat dibentuk dari penggunaan elemen visual yang 

bervariasi. Melalui ritme yaang dapat menciptakan visual repetitif. Dimana elemen-

elemen visual secara berulang dan konsisten membentuk sebuah gerakan dalam 

desain (hlm. 30). 

 

 Elemen Desain 

Landa (2013) mengatakan bahwa elemen dari sebuah desain dapat disebut menjadi 

formal element, yang didalamnya terdiri dari line, color, shape dan texture. Desain 

yang diciptakan harus mempunyai elemen-elemen visual yang menjadi pondasi 

dalam desain yang dihasilkan (hlm.16). 
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 Shape 

Dikatakan oleh Landa (2013) Shape memiliki tiga bentuk, yaitu lingkaran, segitiga 

dan persegi. Bentuk yang dapat diciptakan dengan penggabungan dari beberapa 

garis yang akan membentuk dua dimensi ataupun sebuah warna. Ada beberapa jenis 

lainnya yaitu (hlm. 17): 

1. Geometric Shape 

2. Accidental Shape 

3. Rectilinier Shape 

4. Organic/ Curvilinear/Biomorphic Shape 

5. Nonobjective/ nonrepresentational Shape 

 Warna 

Dijelaskan oleh Krause (2010) bahwa teori warna adalah bagaimana warna dapat 

berelasi dengan yang lainnya dalam sebuah colour wheel. 

 

 Gambar 2.5. Colour Wheel 

       (Sumber: Colour Indeks, Krause. J, 2010) 
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 Warna dibagi menjadi beberapa jenis seperti primari colors, secondary 

colors, tertiary colors dan complement colors. Jenis warna yang termasuk kedalam 

kategori primary colors adalah merah, biru, kuning, Dalam secondary colors ada 

warna-warna yang berlawanan dari primery colors, yaitu orang, violet, hijau. 

Selanjutnya adalah  tertiary colors  yang adalah gabungan antara primary colors 

dan  secondary color. Complement colors dalam sebuah color wheels adalah 

sebagai dukungan dari warna yang bersebrangan, seperti contoh hijau dengan 

merah dan mempunyai fungsi sebagai warna pendukung pada color wheels. Dalam 

setiap warna masing-masing mempunyai tiga karakter seperti hue, value dan 

saturation. Penjelasan masing-masing karakter ini sebagai berikut: 

1. Hue, sebagaikata lain atau sebutan untuk mengartikan sebuah warna. 

2. Value, Penentuan gelap terangnya sebuah cahaya yang ditentukan dari 

sebuah pencahayaan. 

3. Saturation, dapat digunakan untuk menentukan warna yang dirasa memiliki 

kekurangan penerangan atau terangnya sebuah cahaya, berdasarkan warna 

murni yang berasal dari hue  yang berdasarkan warna netral. 

 Tekstur 

Pendapat dari Landa (2013) pattern  adalah elemen dari tekstur yang dimana hal ini 

dapat di definisikan bahwa pola bagian dari elemen visual  dan representasi dari 

gambar, dots dan  lines. Tekstur dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu tekstur 

taktil dan tekstur visual. Tekstur taktil adalah tekstur yang dimana jika disentuh 

dapat dirasakan dan memiliki sensasi tersendiri atau bisa disebut juga dengan 
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tekstur aktual. Sedangkan tekstur visual terbuat dari tekstur taktil yang sudah di 

proses melalui scan atau bisa juga melalui teknik fotografi untuk mendapatkan atau 

menciptakan sebuah  gambar yang terkesan menjadi sebuah permukaan (hlm. 23). 

 Tipografi 

Dalam pembuatan desain tipografi menjadi elemen yang paling penting dalam 

proses pembuatan desain. Menurut Supriyono (2010) terdapat dua hal dalam 

tipografi yang perlu diperhatikan sebelum dipilih atau digunakan, dilihat dari 

readability dan legability nya. Yang disebut sebagai readability adalah dimana 

pada saat dibaca, huruf harus nyaman dan mudah untuk di pahami dan di mengerti. 

Aelanjutnya legability adalah kemudahan keterbacaan dalam membaca atau 

keterbacaan karakteristik dari huruf oleh pembaca, serta untuk membedakan hal 

satu dengan hal yang lainnya (hlm. 24). 

 Menurut Landa (2013) ada beberapa jenis-jenis tipografi yang dapat di 

pakai dan sudah dipakai dalam sejarah dan semakin banyak jenis dalam 

pengembangannya. Beberapa jenis-jenis tipografi dapat dibedakan dari zaman 

dibuatnya tipografi tersebut seperti berikut: 

1. Old Style, Muncul dan diperkenalkan pada abad ke-15 pada Romawi kuno, 

Jenis ini terdiri dari Garamond, Caslon, Times New Roman dan Hoefler 

Text. 

2. Traditional, Diperkenalkan pada abad ke-18. Sebuah representasi dari Old 

style ke modern. Jenis ini terdiri dari Century, ITC Zapf Internasional dan 

Baskerville. 
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3. Modern, diperkenalkan pada abad ke-18 akhir dan pertengahan abad ke-19. 

Jenis ini memiliki tipografi yang berbeda dari Old style, yaitu Bodoni, 

Walbaum dan Didot. 

4. Slap serif, Mulai diperkenalkan pada abad ke-19. Memiliki karakteristik 

pada ketebalannya, Jenis ini memiliki tipografi diantaranya seperti 

Bookman, Clarendon, ITC Lubalin Graph, Memphis dan American 

Typewriter. 

5. Sans Serif, diperkenalkan pada abad ke-19. Jenis ini tidak menggunakan 

serif yang memiliki tebal tipisnya sebuah stroke. Seperti Futura dan 

Helvetica. 

6. Ghotic, Diciptakan pada abad pertengahan, banyak sekali ditemukan oada 

manuskrip atau biasa dikenal sebagai buku-nuku abad di pertengahan. Jenis 

ini juga biasa disebut sebagai black letter. 

7. Script, Jenis yang menirukan sebuah tulisan tanga manausia yang 

mempunyai sifat sesuai dengan penciptanya. Contohnya seperti Snell 

Roundhand Script, Allegro Script, dan Brush Script (hlm. 47-48). 

 Komposisi 

Dijelaskan oleh Landa (2013)  bahwa adanya tiga penekanan yang beragam dalam 

komposisi, diantaranya image driven, visual-verbaldan type-driven, type-driven 

yang dimana adalah sebuah tipografi lebih banyak atau lebih dominan dari 

visualnya yang ada,  sedangkan image driven lebih menekankan pada gambar 

dalam penyampaian sebuah karya visual, selanjutnya adalah visual-verbal synergy 

Perancangan Promosi Yayasan..., Muhammad Rezky Murti, FSD UMN, 2019



25 
 

adalah penggabungan antara keduanya yang menimbulkan kesan keharmonisan 

dalam sebuah karya visual (hlm. 134). 

 Layout & Grids 

Dijelaskan oleh Tondreau (2009) terdapat elemen-elemen dalam sebuah grid, yang 

dibutuhkan dalam perancangan sebuah layout, elemen-lemen tersebut  antara lain 

adalah modules, margins, spatial zones, column, markers dan flowline (hlm. 10). 

 

 

Gambar 2.6. Layout & Grid 

   (Sumber: : Layout Essentials, Tondrea. B, 2009) 

1. Column 

Berfungsi untuk menempatkan sebuah teks atau gambar, berbentuk vertikal. 

Pada sebuah gambar karya seni dasain sangat bervariasi dan tergantung 

pada suatu konten. 
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2. Margins 

Ruang kosong dalam sebuah layout. Margins dapat digunakan sebagai 

tempat meletakan sebuah informasi tertentu. 

3. Modules 

Sususnan secara harmonis dari sebuah ruang kosong dengan menyatukan 

beberapa modul dan akan tercipta sebuah column. 

4. Flowine 

Pemberi jeda pada setiap modules yang dimana berbentuk menjadi sebuah 

garis. 

5. Spatian zone 

Penggabung-gabungan antara  moduls dengan yang lainnya yang akan dapat 

digunakan sebagai tempat yang spesifik seperti sejenis gambar dan 

informasinya. 

6. Markers 

Berfungsi sebagai navigasi pembaca untuk menandakan dan mengetahui 

sebuah halaman, footer, header dan ikon. 

Dinyatakan oleh Tondereau (2009), sebuah grid terbagi menjadi beberapa bagian 

dalam pembentukannya, terdiri dari (hlm. 11): 

1. Single Colomn Grid 

Digunakan untuk menempatkan sebuah teks yang panjang seperti essay, buku 

dan laporan dengan memiliki karakteristik. Hal paling utama dan terpenting 

adalah sebuah teks pada Single Colomn Grid. Single Colomn Grid akan terlihat 
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bagus ketika dipergunakan untuk keperluan atau pengunaan sebuah buku atau 

essay, dari pada menggunakan beberapa kolom. 

 

 

    

     Gambar 2.7. Single Column Grid 

           (Sumber: Layout Essentials, Tondrea. B, 2009) 

 

 

2. Two Colomn Grid 

Digunakan untuk mengatur banyak teks dan dapat digunakan untuk memuat 

suatu informasi dalam dua kolom yang berbeda. Berukuran lebar pada kolom 

dapet berbeda-beda ataupun sama dengan struktur proporsi yang idealnya, 

dimana kolom yang satunya lebih lebar dengan kolom yang lainya.  
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               Gambar 2.8. Two Column Grid 

(Sumber: Layout Essentials, Tondrea. B, 2009) 

3. Multicolumn Grid 

Penggabungan antara satu kolom dengan kolom yang lainya dengan berbeda-

beda ukuran. Digunakan untuk membuat layout pada sebuah majalah dan 

sebuah website. 

Gambar 2.9. Multicolumn Grid 

   (Sumber: Layout Essentials, Tondrea. B. 2009) 
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4. Modular Grid 

Sebuah penggabungan antara kolom horizontal dan kolom vertical dalam 

jumlak yang banyak, berfungsi dan biasa digunakan dalam sebuah kalender. 

Mengatur suatu informasi yang luas. 

 

  

  Gambar 2.10. Modular Grid 

   (Sumber: Layout Essentials, Tondrea. B, 2009) 

 

5. Hiearichal Grid 

Pada bagian grid ini kolom dibagi menjadi beberapa bagian, kolom yang dibagi 

adalah kolom yang berbentuk horizontal. 
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                 Gambar 2.11. Hiearichal Grid 

(sumber: :ayout Essentials, Tondrea. B, 2009) 

 

 Image 

Dikatakan oleh Landa (2013) Seorang desainer harus dapat membuat sesuatu atau 

sebuah gambar melalui beberapa perangkat yang mereka miliki dalam komputer 

milik mereka, dengan menggambar ataupun dengan menggunakan fotografi secara 

langsung untuk mendapatkan hasil visualisasi sebuah gambar yang mereka 

inginkan serta dapat mengkombinasikan dari berbagai media sehingga dapat 

menciptakan suatu gambar. Memvisualisasikan atau menciptakan sebuah gambar 

dapat di definisikan kebeberapa jenis, seperti: 

1. Illustration, menggambarkan apa yang di inginkan secara langsung agar 

menghasilkan gambar sesuai yang di inginkan. 

2. Symbol, Mewakili gambar melalui sebuah tanda dan simbol, biasa 

digunakan oleh seorang desainer untuk memberikan kesan atau sebuah 
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makna kepada logo yang akan di rancang, yang kemudian diartikan melalui 

sebuah simbol. 

3. Collage, visual yang dbuat dengan cara memotong sebuah material atau 

media yang kemudia di tempelkan kepada permukaan dua dimensi dan 

menghasilkan komposisi gambar yang baru. 

4. Mix Media, sebuah gambar yang digabungkan dengan beberapa media dan 

akan menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. 

5. Photography, Membuat sebuah gambar yang diciptakan oleh media 

elektronik kamera, yang dimana cara pengambilannya menggunakan teknik 

fotografi. 

 Copy Writing 

Menurut Bowdery (2008), copy writing di bagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

1. Headings 

Berfungsi untuk membantu menemukan atau meletakan topik yang menarik 

perhatian. 

2. Image 

Besar kecilnya gambar sangat berpengaruh untuk menarik perhatian, dan 

pemilihan gambar juga menentukan kekuatan dari sebuah pesan. 

3. Word-Check 

Membantu mendefinisi kata kunci dan catatan kecil untuk pemberitahuan atau 

sebagai pengingat. 

4. Summaries 

Berfungsi untuk membuat sedikit cerita untuk berita atau informasi selanjutnya. 
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 Fotografi  

Emerling (2012) mengatakan bahwa fotografi bukan hanya sekedar sebuah tiruan 

atatu duplikasi dari realita yang ada sebelumnya, baik itu objek, orang, ataupun 

pemandangan (hlm. 17-18). Fotografi memiliki banyak arti, tergantung dari fungsi 

dan kegunaanya. Sering kali fotografi disalah artikan, ini membuat fotografi sering 

kali dipandang secara dangkal. 

 Langford (200) menjelaskan fotografi adalah penciptaan gambar yang 

menggunakan kombinasi dari imajinasi visual dan desain, ketelatenan dan 

kemampuan untuk mengoganisir (hlm. 1). Semua ombinasi tersebut tergantung dari 

kebutuhan fotografi itu sendiri. Kebutuhan tersebut yang menentukan pendekatan 

seperti apa yang harus digunakan dalam pengambilan atau penciptaan gambar. Itu 

semua juga nantinya akan menantikan hasil gambar yang ingin dicapai. 

 Dijelaskan juga oleh Langford (2000)  bahwa fotografi komersil, seorang 

fotografer harus bisa beradaptasi dan bersedia mengubah cara dan pendekatannya 

dalam fotografi sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan yang diterima (hlm. 146). 

Hal yang selalu dilakukan oleh seorang fotografer komersil adalah melakukan 

problem-solving. Masalah teknikal yang sering tejadi yaitu mendapatkan cara untuk 

mengambil gambar yang memiliki informasi mendetail dalam kondisi yang sulit. 

Dalam Hal ini fotografer harus mengetahui terlebih dahulu mengenai semua aspek 

serta masalah yang ada, dengan cara mendapatkan brief dari client, desainer hingga 

editor. 
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 Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah proses kembalinya sesuatu yang telah rusak menjadi utuh 

seperti semula, dalam masa ini biasanya melawati beberapa metode ataupun 

program agar  proses berjalan baik dan teroganisir sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Rehabilitasi dalam narkoba dapat melalui beberapa tahap yaitu: 

1. Pengobatan medis 

Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan 

dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Penguna narkoba 

jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti methadone. 

Obat ini akan membantu mengurangi kuinginan memakai narkoba. 

2. Konseling 

Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan 

narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna 

narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali 

amasalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. 

Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak 

tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok.  

Jenis-jenis rehabilitasi di Indonesia saat ini adalah : 

1. Narkoba 

Dimana pemakai jenis ini menggunakan obat-obatan seperti dumolid, 

riklona, shabu, dan ganja, kecanduan narkoba dilihat dari seberapa besar 

atau banyaknya yang di konsumsi, dan sekecil apapun jika sudah 

Perancangan Promosi Yayasan..., Muhammad Rezky Murti, FSD UMN, 2019



34 
 

menyentuh atau terkena narkoba, ada baiknya menjalani atau konsultasi 

kepada badan rehabilitasi agar segera menjalani rehab atau terapi. Biasanya 

orang yang telah mengkonsumsi obat-obatan tersebut akan mengalami mata 

memerah, ngelantur, mudah emosi, bisa bersemangat seketika dan malas 

seketika, tergantung jenis dan banyaknya jumlah yang di konsumsi. 

2. Zat addictive 

Pemakai atau pengguna jenis ini biasanya mengkonsumsi minuman ber-

alkohol, sampai paling terbesar adalah LSD, dimana pengguna dapat 

melihat sesuatu menggunakan imajinasinya yang seakan-akan terlihatnyata, 

dan tanpa sadar mereka melupakan lingkungan sekitar bahkan dapat 

mancapai titik terendah jika emosinya di buat bersedih atau biasa di sebut 

dengan Bad-Trip, dan lain hal dengan jika emosinya di buat seperti gembira 

dan akan mencapai titik puncak pada hayalan paling tinggi yang biasa di 

sebut dengan High. 

Dan biasanya mereka akan melihat warna-warna biru, merah, hijau dan 

warna yang bersinar seperti glow in the dark, dikarenakan syaraf pada 

kepala terkena zat yang menimbulkan halusinasi tinggi sehingga 

pengelihatannya akan mengikuti hayalan atau imajinasi. 

3. HIV-AIDS 

Penyidap penyakit ini tertular dari kebiasaan sex bebas melalui liur ataupun 

darah, penularan ini terjadi sangat cepat namun bertumbuh seiring waktu, 

pengidap penyakit ini harus diberikan pengarahan agar tidak terjadinya 

penularan terhadap lingkungan sekitarnya dan lingkungan lainnya. 
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4. Kecanduan Game 

Kecanduan ini dapat menimbulkan kurangnya kualitas hidup, bersosialisasi, 

mudahnya emosi dan stress berlebih. 
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