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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Promosi 

Blech (2018) mengatakan bahwa kegiatan promosi adalah suatu kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh perusahan melalui sebuah informasi dan persuasi 

dalam menjual sebuah barang atau jasa kepada khalayak banyak (hlm. 16). 

Sedangkan menurut Rangkuti (2009) promosi adalah suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk memberitahukan suatu barang atau jasa yang di tawarkan oleh perusahaan 

kepada khalayak target. Promosi bukan hanya memberitahukan suatu produk atau 

jasa saja, melainkan untuk membujuk dan mengingatkan agar khalayak target dapat 

tertarik dan selalu ingat apa yang ditawarkan oleh perushaan (hlm. 49).  

2.1.1. Fungsi Promosi 

Menurut Ardhi (2013) yang dijelaskan dalam bukunya sebuah promosi menjadi hal 

yang penting bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. 

Promosi terdapat beberapa fungsi di dalamnya, yaitu (hlm. 8-9): 

1. Menarik perhatian khalayak banyak terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

2. Menciptakan dan menumbuhkan serta menanamkan rasa ketertarikan 

terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. 

3. Mengembangkan rasa keingintahuan dari khalayak banyak serta target 

audien yang dituju terhadap produk dan jasa yang ditawarkan.  
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2.1.2. Tujuan Promosi 

Rangkuti (2009) menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah promosi yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mencari sebuah keuntungan. Ada beberapa tujuan promosi 

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

1. Modifikasi Tingkah Laku 

Setiap khalayak banyak memiliki sifat tingkah laku yang berbeda 

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

Tujuan dari promosi antara lain untuk mengubah suatu tingkah laku dari 

tidak menerima menjadi setia terhadap barang atau jasa tersebut. 

2. Memberitahu 

Sebuah promosi bertujuan untuk memberitahu kepada setiap konsumen 

atas barang atau jasa perushaan mengenai produk, harga, kualitas, 

keistimewaan, syarat pembelian, kegunaan dan sebagainya. 

3. Membujuk 

Promosi hendak membujuk pembeli untuk membeli barang atau jasa 

yang ditawarkan. Menggunakan kesan positif bertujuan untuk 

mendapatkan pengaruh dalam rentan waktu yang lama terhadap perilaku 

pembeli. 

4. Mengingatkan 

Pada setiap kegiatan promosi dilakukan untuk mempertahankan barang 

atau jasa selalu berada di hati masyarakat. Hal tersebut juga dapat 

mempertahankan pembeli untuk transaksi secara terus-menerus. 
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2.1.3. AISAS 

Sugiyama (2011) mengutarakan bahwa semakin berkembangnya zaman, era 

informasi sudah mengalami perubahan secara drastis dan hal tersebut juga 

mempengaruhi sebuah tingkah laku pembeli, karena hal tersebut sebuah model 

tingkah laku pembeli yang lama yaitu, Attention, Interest, Desire, Memory, dan 

Action (AIDMA) sudah harus diubah. Hal tersebut dikarenakan arus sistem 

informasi yang dilakukan masih satu arah dan khalayak target hanya menerima dan 

merespon apa yang diberikan oleh perusahaan, oleh sebab itu model tingkah laku 

pembeli harus dirubah, dan dibutuhkan sebuah model tingkah laku pembeli yang 

baru, yaitu AISAS, yang prosedurnya adalah (hlm. 78-79): 

1. Attention 

Khalayak target yang melihat suatu produk atau jasa, iklan dan sebuah 

promosi. 

2. Interest 

Jika khalayak target tertarik pada produk yang ditawarkan, maka khalayak 

target akan merasakan interest. 

3. Search 

Khalayak target melakukan proses mencari tahu tentang produk yang 

ditawarkan melalui internet atau bertanya kepada beberapa khalayak 

lainnya yang sudah menggunakan produk atau jasa tersebut.  

4. Action 

Khalayak target kemudian menilai pada barang atau jasa yang telah dicari 

informasinya atau diberikan langsung dari perusahaan, apabila sukses, 
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maka khalayak targert akan memakai dan membeli barang atau jasa yang 

telah ditawarkan oleh perusahaan. 

5. Share 

Setelah khalayak target melakukan action, yaitu membeli atau 

menggunakan jasa tersebut, khalayak target menjadi penyebar informasi 

melalui word of mouth ataupun melalui jejaring Internet, ataupun 

mengomentari di jejaring sosial. 

2.1.4. Bauran Promosi 

Morrisan (2010) berpendapat bahwa dalam suatu kegiatan promosi adanya 

beberapa alat untuk penyebarannya, yaitu: 

2.1.4.1. Iklan (Advertising) 

Iklan sebagai bentuk komunikasi barang dan jasa yang dilakukan oleh 

perusahaan terhadap konsumen melalui sebuah media promosi. 

Menggunakan iklan dalam suatu kegiatan promosi sangatlah efisien untuk 

menjangkau konsumen dalam jumlah besar (hlm.19). Menurut Blech 

(2018), iklan adalah sebagai bentuk kegiatan promosi yang ditanggung oleh 

pihak sponsor untuk komunikasi nonpersonal terhadap barang atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahan kepada khalayak banyak (hlm, 17). 

2.1.4.2. Pemasaran Langusng  (Direct Marketing) 

Direct marketing atau pemasaran langsung dilakukan untuk berkomunikasi 

secara langsung kepada konsumen. Dalam direct marketing terdapat 

beberapa peranan media yang bertujuan untuk menimbulkan respon 
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konsumen, melalui telemarketing, website (email), mengirim katalog 

produk, flyers dan brosur (Morrisan, 2010, hlm. 22-23).  

2.1.4.3. Publisitas (Publicity) 

Publisitas adalah suatu bagian informasi yang dimana berasal dari sumber 

lain dengan menggunakan media massa dan didalamnya terdapat sebuah 

nilai berita (hlm. 30). Sedangkan  menurut Blech (2018) publisitas adalah 

suatu kegiatan komunikasi dalam promosi yang dimana kegiatan tersebut 

tidak dibiayai oleh sponsor (hlm. 26). 

2.1.4.4. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah kegiatan promosi yang memberikan suatu hal 

insentif kepada penjualan untuk meningkatkan penjualan, seperti 

memberikan potongan harga atau undian berhadiah (hlm. 25). 

2.1.4.5. Penjualan Langsung (Personal Selling) 

Penjualan langsung dalam kegiatan promosi bermaksud untuk 

berkomunikasi secara langsung antara perusahaan kepada konsumen dan  

membujuk konsumen untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan 

(hlm. 34). 

2.1.4.6. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Hubungan masyarakat adalah bagian yang penting dalam suatu promosi. 

Morrisan (2010) berpendapat bahwa hubungan masyarakat memiliki tugas 

penting diantaranya, memberikan informasi dan pemahaman kepada 

khalayak banyak, menjadi sebuah sarana komunikasi bolak balik antara 
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perusahan dengan khalayak, serta menjadi pihak yang membantu 

manajemen dengan saran yang diperoleh dari khalayak untuk tercapainya 

tujuan perusahaan (hlm. 26-29). 

2.1.4.7. Pemasaran Interaktif (Internet Marketing) 

Internet marketing juga dapat disebut sebagai pemasaran interaktif. 

Morissan (2010) mengatakan, Internet sudah menjadi media iklan yang 

menarik, karena sifatnya yang interaktif hal tersebut menjadi hal yang 

efektif untuk berkomunikasi dengan khalayak (hlm. 24).  

2.2. Advertising 

Rangkuti (2009) menjelaskan bahwa periklanan adalah sebuah kegiatan 

nonpersonal yang dimana kegitan tersebut dibiayai oleh sponsor untuk 

menyampaikan suatu informasi atau gagasan tentang produk atau jasa kepada 

khalayak target. Iklan juga bertujuan untuk menciptakan dan memelihara citra suatu 

merek kedalam benak konsumen atau khalayak yang akan dituju (hlm. 23).  

2.2.1. Tujuan Advertising 

Menurut Rangkuti (2009) dalam kegiatan melakukan periklanan, adanya tujuan dari 

periklanan tersebut, yaitu (hlm. 259): 

1. Menginformasikan: memberitahukan kepada khalayak target terhadap 

produk atau jasa. 

2. Membujuk: membujuk khalayak target untuk membeli produk atau jasa 

yang ditawarkan serta membentuk citra merek dan perusahaan dibenak 
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khalayak target agar selalu setia dan melakukan pembelian secara berkala 

terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. 

3. Mengingatkan: bertujuan untuk selalu mengingatkan khalayak target bahwa 

produk dan jasa akan berguna, kemudian mengingatkan untuk membeli 

produk dan jasa yang sudah ditawarkan serta membangun perilaku khalayak 

target atas kesadaran produk tersebut dan tetap setia terhadap merek.  

2.2.2. Media  Advertising 

Menurut Ardhi (2013) mengatakan bahwa dalam kegiatan iklan dan promosi 

terdapat beberapa media di dalamnya untuk mendukung kegiatan iklan dan promosi 

tersebut supaya informasi dan edukasi dapat tersampaikan kepada khalayak target 

yang dituju. Media tersebut diantaranya, yaitu (hlm. 13-75): 

2.2.2.1. Media Cetak 

Media ini paling banyak digunakan dan masih terbilang efektif, karena 

memiliki ketertarikan di mata khalayak. Berikut beberapa macam media 

cetak: 

1. Brochure 

Sebuah media informasi yang berbentuk buku dan dapat dilipat jadi 

beberapa bagian yang didalamnya terdapat infromasi barang atau jasa yang 

ditawarkan dan mudah dibawa serta dibagikan kepada target audien yang 

dianggap memiliki potensial untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. 
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2. Leaflet 

Leaflet adalah dimana sebuah selembaran yang didalamnya terdapat konten 

informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan serta adanya 

infromasi harga dari produk tersebut 

3. Poster 

Poster adalah sebuah media yang didalamnya terdapat gambar dengan 

beberapa kata. Media ini bersifat singkat dalam penyampaiannya, 

didalamnya terdapat beberapa gambar dan tulisan dengan maksud dapat 

menarik perhatian khalayak supaya tertarik dengan informasi yang terdapat 

didalamnya.  

4. Spanduk  

Sebuah media promosi luar ruang yang dimana media tersebut dipasang 

dijalan yang memiliki keramaian. Infromasi yang digunakan haruslah 

singkat, padat, dan dapat dipahami secara singkat oleh khalayak. 

5. Billboard 

Media ini biasa digunakan diluar ruang. Media promosi ini bagian dari 

media cetak yang bertujuan untuk memberikan informasi suatu barang atau 

jasa kepada khalayak luas. Media ini biasa diletakan di keramaian dan 

berukuran besar.  
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6. Banner 

Media ini dapat dipindahkan atau diletakan dimana saja. Terdapat dua jenis 

banner, yaitu x-banner dan roll banner. X-banner memiliki penyanggah 

dibelakang yang berbentuk huruf x berfungsi untuk menyanggah banner. 

Roll banner dapat digulung dan memiliki penyangga yang berfungsi untuk 

menarik dan menggulung serta memiliki tempat untuk gulungan tersebut. 

7. Umbul-umbul 

Umbul-umbul adalah media promosi dan media iklan yang materialnya 

terbuat dari kain. Media ini biasanya diletakan di pinggir jalan. Umbul-

umbul berfungsi sebagai penunjuk arah sebuah acara. Biasanya diletakan 

berdampingan satu atau lebih agar dapat mencuri perhatian dari khalayak. 

Media ini bersifat atraktif dan informatif.  

8. Surat Kabar 

Menuruti Rangkuti (2009) media ini termasuk media yang efektif dalam 

kegiatan periklanan yang paling efektif. Media ini memiliki kekurangan, 

dimana media ini pada umumnya hanya dibaca satu kali dan hal tersebut 

berdampak pada kurangnya perhatian dari pembaca (hlm. 24). 

9. Majalah 

Pada media ini hampir sama dengan media surat kabar, yang membedakan 

majalah dengan surat kabar adalah surat kabar bertuju pada target 

masyarakat luas, sedangkan majalah hanya bertuju pada masyarakat yang 
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memiliki ketertarikan yang khusus yang dimana disesuaikan pada segmen 

tertentu saja (hlm. 24). 

10.  Merchandise 

Media ini adalah sebuah media promosi ini adalah media untuk pendukung 

dalam suatu kegiatan promosi. Elemen yang digunakan adalah tentang 

produk dan citra perusahaan itu sendiri. Media ini memiliki keunggulan, 

yaitu memiliki ketahanan kuat dan dapat disimpan dalam waktu panjang, 

tetapi media ini juga memiliki kekurangan yaitu biaya promosinya yang 

mahal dan masih banyak tempat yang belum banyak untuk produksinya 

(hlm. 74). 

2.2.2.2. Media Digital 

Media ini sangat efektif dan penyebarannya sangat cepat, karena media ini 

menggunakan internet yang dapat menjangkau khalayak banyak dan luas. 

Media ini juga membutuhkan biaya dalam penggunaannya. Menurut Ardhi 

(2013) Beberapa macam dalam media digital: 

1. Website 

Sebuah halaman yang bersikan sebuah informasi yang diakses 

menggunakan internet. Website menjadi salah satu hal terpenting dalam 

sebuah perusahaan atau sebuah produk. Media ini memiliki jangkauan yang 

sangat luas. 
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2. Web Banner (Banner Ads) 

Web banner biasa disebut dengan istilah spanduk website adalah sebuah 

media iklan yang menggunakan internet. Media ini bertujuan untuk menarik 

perhatian kepada khalayak saat mereka mengunjungi sebuah situs website. 

3. Media Sosial 

Media sosial merupakan salah satu media yang efektif dalam melakukan 

kegiatan prmosi, karena media ini bersifat online maka jangkaunnya sangat 

luas. Dalam penggunaannya perusahaan harus membangun kepercayaan 

dan menawarkan hal yang menarik agar khalayak target dapat tertarik atas 

barang dan jasa yang ditawarkan. 

 Sebuah media ada beberapa istilah dalam kegiatan periklanan. Menurut 

Rangkuti (2009) kategori tersebut adalah above the line dan below the line 

(hlm.162). Sedangkan menurut Moriarty, Mitchell dan Wells (2012) semakin 

berkembangnya zaman maka media iklan tersebut bukan hanya dikategorikan 

kedalam above the line dan below the line saja melainkan adanya through the line, 

hal terebut dapat didefinisakn sebagai berikut (hlm.327): 

2.2.2.3. Above The Line 

Menurut Moriarty, Mitchell, dan Wells (2012) above the line didefinisikan 

kedalam media yang memiliki jangkauan komunikasi yang luas terhadap 

target khalayak. Dalam hal ini ada beberapa jenis yang dapat disebut 

Perancangan promosi acara..., Wisnu Lingga Wardana, FSD UMN, 2019



17 
 

kedalam above the line adalah broadcasting media yang terdiri dari televisi, 

serta mass media. 

2.2.2.4. Below  The Line 

Moriarty, Mitchell, dan Wells (2012) berpendapat below the line dapat 

dibedakan menjadi dua, pertama adalah Addressable media, yang dimana 

penyampaian sebuah pesan melalui internet, email, dan telepon dan sudah 

ditetapkan dalam suatu geografisnya. Penyampaian melalui media ini dapat 

berkomunikasi langsung kepada khalayak target. Kedua adalah measured 

media, media ini dapat didefinisikan bahwa perusahaan dapat menganalisa 

media yang digunakan agar khalayak target dapat menjangkaunya. 

2.2.2.5. Through The Line 

Moriarty, Mitchell, dan Wells (2012) mengatakan bahwa through the line 

adalah penggabungan beberapa media. Intergrated Media Communication 

(IMC) dapat dihasilkan dari beberapa gabungan media komunikasi, 

diantaranya adalah media cetak, media digital, televisi dan broadcast 

dengan media yang lain seperti media sosial, public relation dan iklan. Hal 

ini bertujuan untuk menciptakan suatu pandangan khalayak terhadap suatu 

produk serta menciptakan suatu pengalaman yang diciptakan oleh produk 

terhadap khalayak target. 

2.3. Prinsip Desain 

Landa (2011) mengatakan dalam pembuatan desain, sangat dibutuhkannya 

pemahaman akan prinsip desain agar desain yang diciptakan menjadi layak. 
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Terdapat beberapa prinsip dalam desain dan setiap prinsip harus memiliki 

hubungan dengan prinsip desain lainnya (hlm. 24). 

2.3.1. Kesatuan (Unity) 

Menurut Landa (2011) unity adalah penggabungan seluruh dari prinsip desain, hal 

tersebut membuat sebuah desain yang telah diciptakan memiliki informasi yang 

jelas dan mudah dipahami oleh khalayak target. Unity membawa sebuah kesan 

dimana desain yang telah diciptakan menjadi hidup yang dimana didalamnya 

terdapat penekanan elemen-elemen visual didalamnya (hlm. 31). 

2.3.2. Penekenan (Emphasis) 

Landa (2011) mengatakan bahwa sebuah penekanan dalam suatu karya desain yang 

dilandasi dari tingkat kepentingannya supaya maksud dan informasi yang ingin 

disampaikan kepada khalayak target. Dalam sebuah desain terdapat elemen atau 

informasi yang ditunjukan daripada elemen visual yang lain (hlm. 28). 

2.3.3. Keseimbangan (Balance) 

Landa (2011) berpendapat bahwa keseimbangan adalah prinsip desain yang dapat 

menjelaskan bagaimana didalam sebuah desain harus memiliki sebuah 

keseimbangan. Jika sebuah desain memiliki keseimbangan didalamnya, maka 

desain tersebut memunculkan keharmonisannya. Keseimbangan terdapat tiga hal, 

yaitu (hlm. 25-28): 

2.3.3.1. Simetris (Symetry) 

Simetris dijelaskan bahwa setiap komposisi yang memiliki sebuah 

keseimbangan diantara kedua sisi dalam desain dan ditambahkan elemen 

visual didalamnya. 
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Gambar 2.1. Symmetrical Arragement 

(Sumber: Graphic Design Solution, Landa. R, 2011) 

2.3.3.2. Asimetris (Asymetry) 

Sebuah keseimbangan yang dibentuk dalam komposisi serta menggunakan 

elemen visual yang sebaliknya tanpa harus menambahkan elmen visual 

didalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Asymmetrical Arragement 

 (Sumber: Graphic Design Solution, Landa. R, 2011) 

2.3.3.3. Radial 

Penggambungan sebuah keseimbangan antara keseimbangan simetris 

dengan keseimbangan asimetris. 
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Gambar 2.3. Radial Arragement 

 (Sumber: Graphic Design Solution, Landa. R, 2011) 

2.3.3.4. Ritme (Rhytm) 

Menurut Landa (2011) ritme menciptakan gerakan dalam desain melalui 

elemen visual secara repetitif. Repetisi adalah dimana elemen-elemen visual 

secara berulang dan konsisten yang dimana untuk menciptakan sebuah 

gerak dalam desain. Irama dalam sebuah desain dapat dibentuk dari 

penggunaan elemen visual yang bervariasi (hlm. 30). 

2.3.4. Hirarki (Hierarchy) 

Hirarki digunakan untuk mempermudah target audien guna mendapatkan informasi 

yang ingin disampaikan dari sebuah karya suatu desain (hlm.28). Sebuah 

pembuatan karya desain sangat dibutuhkan prinsip hirarki, hal ini bertujuan untuk 

bahasa yang dimunculkan dalam sebuah bentuk visual dapat terlihat jelas dan 

mudah dipahami ileh audien. 

2.4. Elemen Desain 

Pembuatan dalam sebuah desain yang diciptakan terdapatnya elemen-elemen yang 

menjadi pondasi visual dalam sebuah desain yang dihasilkan. Landa (2011) 
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mengatakan bahwa elemen sebuah desain dapat disebut menjadi formal element, 

didalam formal element terdiri dari line, shape, color dan texture (hlm. 16). 

2.4.1. Line 

Landa (2011) mengatakan bahwa garis dapat menyerupai sebuah bentuk yang 

diaman dapat berbentuk lurus dan melengkung. Garis dapat juga dapat menebal dan 

juga berbentuk tipis serta menjadi bentuk yang dinamis (hlm.16).  Sebuah garis 

berguna untuk menjelaskan bentuk, dapat membentuk suatu gambar, sebuah pola, 

serta membantu dalam menentukan dan mengatur komposisi dalam pembuatan 

sebuah desain (hlm.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Radial Arragement 

 (Sumber: Graphic Design Solution, Landa. R, 2011) 

2.4.2. Shape 

Seperti yang dikatakan oleh Landa (2011) sebuah shape atau bentuk yang dapat 

diciptakan dengan penggabungan dari beberapa unsur yang akan membentuk dua 

dimensi melalui garis ataupun sebuah warna. Shape memiliki tiga bentuk yang 

Perancangan promosi acara..., Wisnu Lingga Wardana, FSD UMN, 2019



22 
 

mendasar, diantaranya adalah persegi, lingkaran, dan segitiga. Dari sebuah bentuk 

ada beberapa jenis lainnya, yaitu (hlm. 17-18): 

1. Geometric Shape 

2. Organic/Biomorphic/curvilinear Shape 

3. Rectilinier Shape 

4. Accidental Shape 

5. Nonobjective/nonrepresentational Shape 

2.4.3. Warna 

Krause (2010) menjelaskan bahwa sebuah teori warna adalah bagaimana warna 

dapat berelasi dengan warna yang lain dalam sebuah colour wheel. Warna dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu primary colors, secondary colors, tertiary colors dan 

complement colors. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Colour Wheel 
 (Sumber: Color Index, Krause. J, 2011) 

Warna yang termasuk kedalam primary colors diantarannya adalah merah, 

kuning dan biru. Secondary colors warna yang berlawanan dari primary colors, 

yaitu orange, hijau, violet. Tertiary colors adalah gabungan warna antara primary 

dan secondary colors. Dalam color wheels sebuah complement colors adalah 
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dukungan dari warna yang bersebrangan, seperti contohnya adalah warna merah 

dengan warna hijau dan berfungsi sebagai warna pendukung pada color wheels. 

Sebuah warna memiliki tiga karakter, yaitu hue, saturation dan value. Ketiga 

karakter warna tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.4.3.1. Hue 

Sebutan kata lain untuk mengartikan sebuah warna 

2.4.3.2. Saturation 

Sebuah warna murni atau warna netral dari hue. Saturation dapat digunakan 

untuk menentukan warna yang menjadi kurang terang atau menjadi warna 

yang sangat berwarna. 

2.4.3.3. Value 

ditentukan dari sebuah pencahayaan yang bergantung pada gelap terangnya 

sebuah cahaya.  

2.4.4. Tekstur 

Landa (2011) berpendapat bahwa sebuah tekstur dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu tekstur taktil dan tekstur visual. Tekstur taktil adalah sebuah tekstur yang 

dapat disentuh dan bisa disebut juga sebagai tekstur aktual. Sedangkan tekstur 

visual terbuat dari tekstur taktil melalui scan atau melalui teknik fotografi untuk 

menciptakan sebuah gambar dan terkesan menjadi sebuah permukaan. Pattern 

adalah sebuah elemen dari sebuah tekstur, hal ini dapat didefinisikan bahwa pola 

bagian dari elemen visual serta representasi dari dots, lines dan gambar (hlm. 23). 

Perancangan promosi acara..., Wisnu Lingga Wardana, FSD UMN, 2019



24 
 

2.4.5. Tipografi 

Tipografi adalah sebuah elemen desain yang paling penting dalam pembuatan 

desain. Seperti yang Supriyono katakan (2010)  dalam tipografi ada dua hal yang 

harus diperhatikan sebelum digunakan, yaitu legibility dan readability. Legibility 

adalah taraf kemudahan dalam keterbacaan karakteristik huruf oleh pembaca serta 

membedakan hal yang satu dengan yang lainnya. Readability adalah dimana huruf 

nyaman saat dibaca dan huruf dapat mudah saat dibaca (hlm. 24).  

 Landa (2011) mengatakan bahwa adanya jenis-jenis tipografi yang dipakai 

dalam sejarah dan semakin banyak jenis dalam perkembangannya. Jenis-jenis 

tipografi dapat dibedakan dari zaman dibuatnya tipografi tersebut, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Old Style, diperkenalkan pada abad ke-15 Romawi kuno. Jenisnya terdiri 

dari Caslon, Garamond, Hoefler Text dan Times New Roman. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Caslon Font 
 (Sumber: http://www.indesignskills.com/inspiration/fonts-for-books/) 

2. Transitional, diperkenalkan pada abad ke-18. Representasi dari Old style 

ke modren. Jenisnya terdiri dari Baskerville, Century dan ITC Zapf 

International. 

Perancangan promosi acara..., Wisnu Lingga Wardana, FSD UMN, 2019



25 
 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Baskerville Font 

 (Sumber: http://www.indesignskills.com/inspiration/fonts-for-books/) 

3. Modern, diperkenalkan pada abad ke-18 akhir dan dipertengahan abad ke-

19. Jenisnya berlawanan dari jenis Old style, yaitu Didot, Bodoni dan 

Walbaum. 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Bondoni Font 
 (Sumber: https://justcreative.com/2008/09/23/top-7-fonts-used-by- 

professionals-in-graphic-design-2) 

4. Slap Serif, Jenis ini diperkenalkan pada abad ke-19. Jenis ini memiliki 

karakteristik pada ketebalannya, diantaranya adalah American Typewriter, 

Memphis, ITC Lubalin Graph, Clarendon dan Bookman. 

 

 

Gambar 2.9. Clarendon Font 
 (Sumber: http://www.meaningfultype.com/clarendon.html) 
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5. Sans Serif, typeface ini diperkenalkan pada abad ke-19. Jenis ini tidak 

menggunakan serif yang memiliki stroke tebal dan tipis. Contohnya adalah 

Helvetica dan Futura. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Futura Font 

 (Sumber: https://justcreative.com/2008/09/23/top-7-fonts-used-by- 

professionals-in-graphic-design-2/) 

6. Ghotic, ditemukan di abad pertengahan. Jenis ini banyak sekali ditemukan 

di manuskrip atau biasa dikenal buku-buku di abad pertengahan. Jenis ini 

disebut sebagai black letter. 

7. Script, Jenis ini salah satunya yang menirukan sebuah tulisan tangan 

manusia yang dimana mempunyai sifat sesuai dengan penciptanya. 

Contohnya adalah Brush Script, Allegro Script dan Snell Roundhand Script 

(hlm. 47-48). 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Allegro Script Font 
 (Sumber: https://www.ffonts.net/) 
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2.4.6. Anatomi Tipografi 

Maharsi (2013) mengatakan bahwa seorang desainer grafis harus mengingat ketika 

akan membuat sebuah tipografi atau huruf yang dimana adanya bagian dan panduan 

dalam pembuatannya. Berikut adalah beberapa anatomi tipografi yang dimaksud 

oleh Indiria Maharsi (hlm. 47-50): 

1. Ascender: sebuah garis imajiner atau nyata yang berguna untuk menandai 

huruf yang tinggi seperti b, d, f, h, k, dan l. Ascender adalah bagian dari 

beberapa huruf kecil yang memanjang di bagian atas x-height. 

2. Baseline: adanya garis yang berbentuk horizontal nyata atau imajiner 

dimana sebuah huruf didalam kata yang dituliskan terlihat rapih dan 

seimbang. 

3. Cap Height: bagian yang berguna untuk menandakan suatu tingginya jenis 

huruf yang besar. 

4. Descender: bagian yang berada bawah sebuah huruf yang berguna untuk 

memberi tanda panjang huruf yang tepat untuk jenis huruf yang memiliki 

badan yang kecil seperti g, h, j, p, q, dan y.  

5. X-height: bagian yang dapat memperlihatkan berapa tinggi suatu huruf 

khususnya pada jenis huruf kecil. 

2.4.7. Komposisi 

Landa (2011) menjelaskan bahwa  sebuah komposisi adanya tiga penekanan yang 

beragam, diantaranya adalah type-driven, image driven dan visual-verbal synergy. 

Pada type-driven dimana sebuah tipografi lebih dominan daripada visual yang ada, 

sedangkan image driven menekankan pada gambar dalam sebuah karya visual  dan 
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visual-verbal synergy adalah sebuah penggabungan antara keduanya yang 

menimbulkan keharmonisan dalam sebuah karya visual (hlm.134). 

2.4.8. Layout & Grids 

Tondreau (2009) menjelaskan bahwa dalam pembentukan sebuah layout 

dibutuhkan perancangan sebuah grid serta didalamnya terdapat elemen-elemen 

didalam sebuah grid, diantaranya adalah column, modules, margins, spatial zones, 

flowline dan markers (hlm. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Layout & Grid 

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

1. Column 

Column berbentuk vertical yang berfungsi untuk menempatkan sebuah teks 

atau gambar. Column pada sebuah karya desain sangat bervariasi tergantung 

pada suatu konten. 
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2. Modules 

Modul adalah sebuah ruang kosong yang tersusun secara harmonis. Dengan 

menyatukan beberapa modul akan terciptanya sebuah column. 

3. Margins 

Sebuah ruang kosong didalam sebuah layout. Margins juga dapat digunakan 

sebagai tempat sebuah informasi terntentu. 

4. Spatial zone 

Gabungan-gabungan antara satu modules dengan yang lainnya yang dimana 

dapat digunakan sebagai tempat yang spesifik seperti informasi atau gambar 

dan sejenisnya. 

5. Flowline 

Sebuah garis yang dimana berguna untuk memberi jeda setiap modules. 

6. Markers 

Marker berfungsi untuk navigasi pembaca untuk mengetahui halman, 

header, footer dan ikon. 

Seperti yang dinyatakan oleh Tondereau (2009), sebuah grid terbagi menjadi 

beberapa bagian dalam pembentukannya terdiri dari sebagai berikut (hlm. 11): 

1. Single Colomn Grid 

Selalu digunakan untuk menempatkan sebuah teks yang memiliki karakteristik 

yang panjang seperti essay, buku dan laporan. Hal yang paling utama dari Single 

Colomn Grid adalah sebuah teks. Jika digunakan unutk sebuah buku atau essay, 

Single colmn grid tampak terlihat bagus daripada menggunakan beberapa 

kolom. 
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Gambar 2.13. Single Colomn Grid 

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

2. Two Colomn Grid 

Two colomn grid digunakan untuk mengatur banyak teks dan digunakan untuk 

memuat suatu informasi dalam dua kolom yang berbeda. Ukuran lebar pada 

kolom dapat sama dan berbeda dengan sturuktur proporsi yang ideal, dimana 

kolom yang satunya lebih lebar dengan kolom yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Two Colomn Grid 

 (Sumber: Layout Essentials, Tondreau. B, 2009) 
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3. Multicolomn Grid 

Suatu grid yang menggabungkan antara satu kolom dengan kolom yang lainnya 

dengan ukuran yang berbeda. Multicolomn grid digunakan untuk layout pada 

majalah dan sebuah website. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Multi Colomn Grid 

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

4. Modular Grid 

Modular grid berfungsi untuk mengatur suatu informasi yang luas. biasa 

berfungsi atau digunakan dalam sebuah kalender, data statistic dan table. 

Modular grid adalah sebuah penggabungan antara kolom horizontal dan kolom 

vertical dalam jumlah yang banyak.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Multi Colomn Grid 
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 (Sumber: Layout Essentials, Tondreau. B, 2009) 

5. Hiearichal Grid  

Pada grid ini membagi kolom dalam beberapa bagian, kolom yang terbagi 

adalah kolom yang berbentuk horizontal. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Multi Colomn Grid 

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

2.4.9. Image 

Menurut Landa (2011) seorang desainer harus dapat membuat sebuah gambar 

melalui beberapa perangkat yang mereka miliki di komputer milik mereka, dengan 

menggunakan fotografi ataupun menggambar secara langsung untuk mendapatkan 

visualisai sebuah gambar yang mereka inginkan serta mengkombinasikan dari 

berbagai media sehingga dapat menciptakan gambar tersebut. Menciptakan gambar 

atau memvisualisasikan sebuah gambar dapat didefinisikan kebeberapa jenis, yaitu: 

1. Photography, sebuah gambar yang dihasilkan dari sebuah perangkat 

elektronik yaitu kamera yang dilakukan dengan pengambilan gambar 

dengan menggunakan teknik fotografi. 

2. Symbol, sebuah gambar yang mewakili lewat simbol dan tanda. Symbol 

digunakan oleh seorang desainer untuk memberikan sebuah makna kepada 

logo yang dirancang kemudian diartikan melalui simbol. 
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3. Collage, sebuah visual yang dibuat dengan cara memotong sebuah media 

atau material kemudian ditempelkan kepada permukaan dua dimensi dan 

menghasilkan sebuah komposisi gambar baru. 

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

menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. 

2.5. Photography 

Freeman (2011) menjelaskan bahwa sebuah fotografi bukan sekedar 

mengoperasikan kamera dengan mengenali sebuah sudut pandang, pemilihan 

dalam lensa, farming, serta subjek yang akan diabadikan. Fotografi melainkan 

merepresentasikan sebuah objek agar dapat terlihat memiliki sebuah kesan dan 

makna didalamnya (hlm. 15). Sedangkan menurut Simon (2011) fotografi adalah 

sebuah bahasa universal yang dimana fotografi dapat mengubah cahaya dan waktu 

menjadi sebuah bentuk fisik. Fotografi adalah suatu cara untuk merekam suatu 

kejadian yang dimana hal tersebut menjadi suatu yang abadi (hlm. 18). 

2.6. Website 

Website adalah sebuah halaman yang saling berhubungan antara satu dengan 

lainnya, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam informasi yang bersifat luas 

dan dapat di sebut sebagai World Wide Web. Hidayat (2010) mengutarakan website 

adalah gabungan dari berbagai halaman yang memiliki suatu fungsi untuk 

menampilkan sebuah informasi yang berupa teks, gambar yang dapat bergerak atau 

diam, sebuah animasi, atau bisa penggabungan dari semuanya. Website yang 

memiliki karakteristik statis ataupun dinamis membentuk sebuah rangakain yang 

dapat saling mengikat satu dengan yang lain dan setiap rangkaian dapat terhubung 
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setiap jaringan pada halaman website. Hubungan antara halaman website 

diantaranya adalah hyperlink antar halaman website dan hypertext penghubung 

media dalam teks (hlm. 02).  

2.6.1. Jenis-Jenis Website 

Hidayat (2010) mengatakan website memiliki jenis-jenis berdasarkan sifat dan 

gayanya diantaranya yaitu (hlm. 04):  

1. Website statis, sebuah website yang memiliki konten yang jarang dapat 

diubah, seperti HTML dan yang tidak memanfaatkan database merupakan 

salah satu bahasa pemograman. Contoh dalam website statis adalah website 

yang berbasis pemerintahan atau sebuah organisasi.  

2. Website dinamis, terdapat sebuat konten atau berupa suatu isi yang dapat 

berupah setiap saat, dalam sebuah bahasa pemograman yang biasa 

digunakan adalah PHP, ASP, NET dan memanfaatkan sebuah database 

MySQL atua MS SQL, contohnya diantaranya www.google.com, 

www.kompas.com, www.instagram.com, dan masih banyak contoh website 

lainnya.  

2.6.2. Anatomi Website 

Miller (2011) menyatakan dalam sebuah website ada beberapa bagian anatomi 

dalam sebuah website, diantaranya (hlm. 35-50): 

1. Header, suatu komponen yang terletak pada bagian atas visual pada bagian 

website dan memiliki sifat yang konsisten pada tampilan bagian sebuah 

website, terkecuali memiliki halaman home yang bisa sedikit diubah tetapi 

tetap memiliki tema yang sama. Header memiliki sebuah fungsi yang 
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diamana menjadi tempat untuk menentukan tampilan website dan memnuat 

kesamaan pada semua halaman website.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Header 

 (Sumber: Above the fold, Miller, 2011) 

2. Feature area, sebuah halaman isi dari konten utama, sebagian besar dapat 

dibilang sebagai besar yang ditampilkan pada halaman sebuah website. 

Konten ini bisa berupa slideshow, thumbnails, panels, atau gambar yang 

memiliki resolusi tinggi dan bisa terdapat sebuah teks. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Feature area 

 (Sumber: Above the fold, Miller, 2011) 
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3. Body, adalah sebuah kumpulan informasi pada sebuah halaman website 

yang dimana dapat dilihat oleh pengunjung website dan pengguna website  

tersebut. Sebuah informasi yang ingin ditampilkan harus sangatlah jelas dan 

harus mudah dipahami, dalam sebuah body harus memiliki pemisah melalui 

whitespace yang terlihat pada sebuah website pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Body 

 (Sumber: Above the fold, Miller, 2011) 

4. Sidebar, merupakan sebuah bentuk yang digunakan untuk meletakan 

informasi yang memiliki sifat sekunder dan biasa digunakan untuk 

meletakan sebuah iklan digital. Informasi yang ditampilkan pada sidebar 

bersifat sekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan promosi acara..., Wisnu Lingga Wardana, FSD UMN, 2019



37 
 

Gambar 2.21. Sidebar 

 (Sumber: Above the fold, Miller, 2011) 

5. Footer, salah satu bagian yang terletak paling bawah website. Footer 

berisilkan sebuah trademark atau copyright  serta informasi yang tidak 

berada pada bagian halaman website, seperti informasi yang berkaitkan 

denga tempat dan waktu. Contohnya adalah contact person  dan lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22. Footer 

 (Sumber: Above the fold, Miller, 2011) 

6. Background, bagian yang terletak pada bagian belakang atau samping dari 

sebuah isi atau konten pada suatau halaman website. Sebuah background 

dapat berguna untuk memberikan suatu kesan yang berbeda atau bisa 

dibilang berkarakter pada sebuah website dan terlihat memilki 

keharmonisan dengan konten serta membuat tampilan halaman website 

menjadi terlihat luas.  

Perancangan promosi acara..., Wisnu Lingga Wardana, FSD UMN, 2019



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23. Background 

 (Sumber: Above the fold, Miller, 2011) 

2.6.3. Layout Website 

Beaird (2010) mengutarakan dalam sebuah penempatan layout pada website ada 

tiga penempatan yang harus diperhatikan, hal ini bertujuan untuk menentukan 

navigasi, identitas dan isi dalam sebuah konten (hlm. 26-27):  

1. Left-Column Navigation, pada format ini merupakan cara lama untuk 

menampilkan sebuah navigasi pada website. Format ini hal yang pertama 

kali digunakan ketika website terbuat. Left Column tidak selalu 

menggunakan format pada bagian sebelah kiri sebagai navigasi utama, 

terkadang navigasi dapat berada disepanjang bagian atas halaman dan serta 

masih membelah bagian bawah tata letak di bawah header. Left Column 

masih pilihan aman bagi pembuatan sebuah website. 
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Gambar 2.24. Left-Column Navigation 

 (Sumber: The Principle of Beautiful Web Design, Beird, 2011) 

2. Right-Column Navigation, format ini merupakan yang berlawan dengan 

fromat left-column navigation. Right-column navigation memiliki suatu 

konten utama yang terletak pada sebelah kiri halaman website dan pada 

bagian konten dari navigasi, serta konten iklan berada pada bagian kanan 

halaman. 

 

 

 

 

Gambar 2.25. Right-Column Navigation 

 (Sumber: The Principle of Beautiful Web Design, Beird, 2011) 

3. Three-Column Navigation, navigasi tiga kolom memiliki ciri khas pada 

kolom yang terletak pada bagian tengah atau center yang luas dan lebar dan 

didampingi oleh dua kolom kecil diantaranya. Navigasi ini bisa dibilang 

memiliki navigasi yang bagus dan solusi yang baik dalam pembuatan 

sebuah website, karena disetiap navigasi memiliki kolom navigasi, 

potongan konten pendek atau iklan untuk ditampilkan. Hal ini spasi sangat 

dibutuhkan untuk mengatur tata letak agar terlihat rapih.  
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Gambar 2.26. Right-Column Navigation 

 (Sumber: The Principle of Beautiful Web Design, Beird, 2011) 
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