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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Promosi 

Menurut Healey (2013) Promosi merupakan upaya suatu perusahaan untuk 

memberikan suatu informasi kepada pembeli atau calon pembeli tentang produk 

atau layanan yang di berikan oleh perusahaan itu. Upaya yang dilakukan untuk 

mempromosikan produk atau suatu layanan dapat di targetkan kepada konsumen 

langsung atau ke perantara seperti pedagang grosir atau distributor. Menurut 

Morrisan (2010) promosi adalah suatu koordinasi dari semua usaha yang berawal 

dari pihak penjual agar dapat membangun berbagai saluran informasi dan persuasi 

untuk menjual barang, jasa atau mengenalkan gagasan (hlm. 16). 

Menurut Belch dan Belch (2012) promosi memiliki peran yang penting 

dalam suatu perusahaan untuk menginformasikan suatu produk, jasa, dan ide untuk 

para konsumen. Terdapat cara bagimana sebuah promosi mampu menjangkau dan 

menarik minat para konsumen agar menggunakan atau membeli produk tersebut. 

Hal itu disebut dengan konsep AIDA (hlm. 6). 

1. Attention  

Tahapan untuk mendapatkan sebuah perhatian dari konsumen atau 

target yang dituju, karena suatu perusahaan dapat menjual produk atau 

jasanya jika target yang dituju sudah mengetahui apa yang 

ditawarkannya. 
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2. Interest  

Suatu kesadaran dari konsumen yang muncul dari suatu jasa atau produk 

yang ingin dibeli atau digunakan. Agar mendapatkan interest dari target 

perlu menunjukan informasi soal keunggulan apa yang bisa didapatkan 

dari jasa atau produk. 

3. Desire  

Suatu keinginan yang muncul dari dalam diri target. Apakah target 

memang menginginkan produk atau membutuhkannya. 

4. Action 

Ketika target sudah ingin mengetahui informasi dan ingin menggunakan 

produk, namun masih belum bisa memutuskan produk mana yang ingin 

dibeli. Untuk itu bagian marketing membutuhkan cara untuk membujuk 

agar target benar-benar ingin membeli produk itu. 

2.1.1. Fungsi dan Tujuan promosi 

Menurut Shimp & Andrews (2013) Kegiatan promosi berguna untuk mendorong 

perdagangan suatu merk. Selain itu promosi juga bertujuan untuk memperkenalkan 

produk atau jasa kepada para konsumen. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan 

suatu promosi, salah satunya yaitu dapat meningkatkan antusiasme di dalam 

perdagangan untuk produk baru menjadi produk yang lebih baik dan matang 
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Morrisan (2010) menyatakan bahwa tujuan dapat dilihat dari masalah yang 

ditemui dari sebuah riset yang telah dilakukan. Dengan demikian, penetapan suatu 

tujuan program tidak hanya berdasarkan perkiraan semata, namun juga harus 

didukung oleh riset. Permasalahan yang bisa dijadikan tujuan dalam kegiatan 

promosi, berdasarkan riset antara lain:  

a. Tujuan promosi untuk mengenalkan suatu perusahaan ke masyarakat 

luas dalam hal jika hasil riset menunjukan bahwa sebagian besar 

konsumen masih belum mengetahui keberadaan perusahaan. 

b. Tujuan promosi untuk mendidik para konsumen atau pengguna agar 

dapat lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk 

perusahaan jika hasil riset menunjukan sebagian besar pengguna atau 

konsumen belum memahami manfaat produk yang dhasilkan perushaan. 

c. Tujuan promosi untuk mengubah citra perusahaan di mata para 

masyarakat karena adanya suatu kegiatan atau produk baru jika hasil 

riset menunjukan khalayak belum mengetahui bahwa perusahaan telah 

membuat suatu kegiatan baru atau produk baru. 

2.1.2. Strategi Promosi 

Menurut Kotler & Amstrong (2008) strategi promosi adalah suatu perencanaan dari 

sebuah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memberikan keuntungan 

terhadap brand atau perusahaan itu sendiri. 
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Brooking (2016) menyatakan bahwa salah satu tantangan utama ketika 

mengembangkan sebuah strategi promosi adalah untuk menentukan bagaimana 

desain yang mampu menciptakan identitas yang kuat dan unik, serta mampu 

memberikan informasi yang dapat menarik konsumen dan sasaran. 

Menurut Morrisan (2010) salah satu bagian yang sangat penting di dalam 

strategi promosi adalah sebuah perencanaan promosi, yaitu suatu dokumen tertulis 

yang menjelaskan tentang seluruh strategi pemasaran yang dirancang bagi suatu 

perusahaan atau sebuah merek. Perencanaan promosi secara umum terdiri dari lima 

elemen utama, yaitu: 

1. Tersedia suatu analisis situasi yang terdiri atas hasil dari pemasaran 

internal serta analisa eksternal tentang persaingan pasar dan beberapa 

faktor lingkungan yang mempengaruhi 

2. Tersedia sebuah tujuan pemasaran spesifik yang memberikan arahan 

dan juga tahapan kerja bagi pelaksana kegiatan pemasaran dan juga 

tolak ukur untuk kinerja yang telah di capai. 

3. Terdapat keputusan tentang pemilihan sasaran dan keputusan terhadap 

elemen marketing mix. 

4. Terdapat program untuk melaksanakan keputusan yang sudah dibuat 

dan terdapat proses monitoring atau proses evaluasi terhadap proses 

kinerja. 
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2.1.3. Media Promosi  

Menurut Campbell, R. Martin dan Fabos (2011) menyatakan bahwa media dan 

promosi merupakan bagian yang tidak mampu dipisahkan dalam tatanan sistem 

ekonomi dan sistem sosial masyarakat pada era modern (hlm. 11). Media promosi 

merupakan media yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan 

metode yang berupa promosi untuk menyampaikan informasi untuk kepentingan 

perusahaan.  

Menurut Morrisan (2010) sistem ekonomi yang berlandaskan pada suatu 

pasar konsumen mempercayai media dan bentuk promosi yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan (hlm. 01). 

2.1.3.1. Perancangan Media Promosi 

Menurut Morrisan (2010) perencanaan media adalah suatu kegiatan yang sangat 

penting di dalam periklanan dan juga promosi. Perencanaan media yang baik dan 

benar akan menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif sehingga pesan yang 

diberikan dapat menjadi sebuah perhatian dari audience.(hlm. 177). Berikut adalah 

langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah perancangan media, 

yaitu: 

a. Menentukan Audiens sasaran 

Menentukan audiens sasaran merupakan tahapan dimana terjadinya 

pemilihan sifat dan karakter konsumen yang nantinya akan mampu 

mempengaruhi media yang akan digunakan. 

b. Menentukan Tujuan Media 

Perancangan Ulang Promosi..., Johanes Jorghi Marchiega, FSD UMN, 2018



11 
 

Menentukan tujuan dari media adalah menggambarkan apa yang ingin 

dicapai suatu perusahaan. Tujuannya juga bagaimana menjelaskan 

bagaimana pemasar dapat menginformasikan pesannya kepada 

konsumen agar pesan tersebut menghasilkan efek terhadap konsumen. 

c. Menetapkan Strategi Media 

Menetapkan strategi media adalah suatu ide tentang bagaimana tujuan 

dari media mampu tercapai melalui seleksi media. Strategi media juga 

menjelaskan tentang bauran media yang akan digunakan. 

d. Menetapkan jadwal Media 

Dalam suatu perencanaan sebuah media, harus terdapat penjadwalan 

yang tepat kapan suatu iklan dapat muncul di media massa. Hal tersebut 

dilakukan untuk agar pesan iklan dapat diterima oleh target konsumen.  

2.1.3.2. Jenis media Promosi  

Terdapat Jenis- jenis media promosi, yaitu: 

1. Above the line  

Shuterland dan Canwell (2008) menyatakan bahwa Above the line 

merupakan bentuk dari periklanan yang di bayar melalui sebuah agensi. 

Above the line merupakan media yang tergabung dengan Below the line 

(hlm. 290). Media dari above the line itu sendiri seperti Iklan media 

cetak, iklan radio, iklan di televisi. 
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2. Below the line 

Menurut shuterland dan Canwell (2008) Below the line merupakan suatu 

aktivitas maketing yang dilakukan secara langsung menggunakan media 

mampu meningkatkan kesadaran dari target yang dituju (hlm. 292). 

Media dari below the line contohnya seperi: Billboard, event, brosur, 

catalog.  

2.1.4. Jenis Promosi 

Menurut Morrisan (2010) Secara tradisonal, jenis promosi terdiri dari empat elemen 

(hlm. 17), yaitu: iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), 

publikasi/humas, dan personal selling. Masing-masing dari elemen yang ada dari 

bauran itu disebut sebagai promotional mix, masing-masing dari elemen tersebut 

dapat menggunakan berbagai macam bentuk dan mempunyai keunggulan dan 

kekuranganan. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen di atas (hlm. 17). 

a. Advertising  

Landa (2009) menyatakan bahwa adverstising atau periklanan adalah suatu 

hal yang dibuat khusus untuk menginformasikan, membujuk, 

mempromosikan, memprovokasi, atau memotivasi orang atas nama sebuah 

merek atau organisasi. Agar iklan dapat mempengaruhi konsumen, iklan 

harus tampak relevan dan harus dipresentasikan terlebih dahulu melalui 

saluran media yang tepat.  
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Menurut Shimp & Andrews (2013) Periklanan adalah sebuah bentuk 

komunikasi massa mengenai suatu organisasi barang atau jasa yang di bayar 

oleh sponsor yang teridentifikasi. Hal tersebut termasuk media massa 

seperti televisi, majalah, surat kabar, billboard. Morrisan (2010) 

menyatakan maksud ‘di bayar’ pada artian tersebut merupakan suatu fakta 

bahwa ruang dan waktu pada iklan umumnya harus di beli.  

b. Pemasaran langsung  

Morrisan (2010) menyatakan pemasaran langsung atau direct marketing 

adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk 

berkomunikasi dengan cara langsung dengan calon pembeli atau pelanggan, 

hal ini dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan atau 

transaksi penjualan. 

c. Pemasaran Interaktif 

Media interaktif memungkinkan terjadinya sebuah arus informasi yang 

memungkinkan pengguna bisa berpartisipasi dan mengubah bentuk dan isi 

informasi pada saat itu juga. Tidak seperti iklan yang komunikasinya 

bersifat satu arah, media interaktif dapat memungkinkan pengguna 

melakukan berbagai fungsi seperti menerima dan mengubah informasi 

gambar, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan juga 

melakukan pembelian. 

d. Promosi penjualan 
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Promosi penjualan atau sales promotion adalah suatu kegiatan pemasaran 

yang dapat meningkatkan nilai tambah dan intensif kepada tenaga 

penjualan, distributor, atau konsumen yang diharapkan meningkatkan 

penjualan. 

e. Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat merupakan sebuah komponen yang penting di dalam 

promotional mix.  Karena jika suatu perusahaan atau organisasi memiliki 

sebuah perencanaan dan mendistribusikan informasi secara sistematis 

dalam upaya untuk mengontrol dan mengelola publisitas, maka perusahaan 

atau organisasi tersebut telah melakukan hubungan masyarakat. 

f. Penjualan Personal 

Penjualan personal atau personal selling adalah bentuk komunikasi 

langsung antara seorang penjual dengan calon pembeli. Situasi seperti ini 

yang dilakukan oleh penjual adalah dengan cara membujuk calon pembeli 

agar membeli produk yang di tawarkannya. Melalui interaksi secara 

langsung ini, pihak penjual dapat melihat dan mendengar tanggapan dari 

pembeli.  

 Brand 

Menurut Brooking (2016) Sebuah merek adalah sesuatu yang lebih jika di 

bandingkan dengan sebuah nama, logo, ataupun merek dagang yang menyoroti 

asal-usulnya. Brand juga dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang dapat 
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mendefinisikan sifat karakter dari suatu perusahaan atau organisasi, brand juga 

memberikan sebuah janji kepada konsumen tentang kualitas dan pengalaman yang 

dimiliki perusahaan atau organisasi. 

2.2.1.1. Logo  

Menurut Kusrianto (2009) Logo adalah suatu identitas yang digunakan untuk 

menggambarkan karakter atau citra suatu perusahaan ataupun organisasi. Logo 

yang baik akan mampu mencerminkan jenis usaha yang dijalani oleh suatu 

perusahaan ataupun organisasi. Selain membangun citra dari suatu perusahaan, 

logo juga sering digunakan agar dapat membangun spirit secara internal di antara 

yang ada di dalam suatu perusahaan.  

Menurut Miller dan brown di dalam Kusrianto (2009) Logo merupakan 

salah satu bentuk iklan yang singkat dan menjadi salah satu tantangan dari seorang 

desainer grafis. Selain menjadi sebuah tanda pengenal yang membuat gambaran 

seseorang terhadap logo tersebut. Logo harus dapat memberikan pesan yang besar 

di dalam ruangan yang sempit.  

Brooking (2016) menyatakan bahwa logo, brand mark atau brand icon 

adalah suatu perangkat sederhana yang dapat menipu. Hal tersebut mengandung 

kombinasi dari bentuk, warna, simbol dan kadang menggunakan huruf yang 

sederhana, yang menunjukan sebuah nilai dan janji yang ditawarkan oleh sebuah 

produsen produk atau jasa. 
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 Desain Grafis  

Landa (2010) menyatakan desain grafis adalah bentuk dari komunikasi secara 

visual yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi. Desain grafis juga 

menjadi solusi di dalam suatu komunikasi yang dapat mengidentifikasi, 

mempersuasi, memotivasi, meningkatkan, mengajak. hal tersebut berartian bahwa 

desain grafis dapat membawa pengaruh dalam perilaku masyarakat. 

2.3.1. Elemen Desain 

Kusrianto (2009) menyatakan bahwa Elemen merupakan bagian dari suatu karya 

desain. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing 

memiliki sikap tertentu terhadap yang lain, misalnya sebuah garis yang 

mengandung warna dan juga memiliki style garis yang utuh, yang terputus-putus, 

yang memiliki tekstur bentuk dan sebagainya. Elemen-elemen seni visual tersusun 

dalam satu bentuk organisasi dasar prinsip-prinsip desain.   

Menurut Kusrianto (2009) untuk mewujudkan suatu tampilan visual, ada beberapa 

untur yang di perlukan, yaitu: 

1. Titik  

Titik adalah salah satu unsur visual yang bentuknya biasanya kecil, di 

mana tidak berarti dimensi panjang dan lebarnya. Titik biasanya 

ditampilkan dalam bentuk kelompok, dengan variasi susunan, jumlah, 

dan kepadatan tertentu. 
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2. Garis  

Garis dianggap sebagai unsur atau elemen visual yang paling 

berpengaruh banyak terhadap pembentukan suatu objek. Garis biasanya 

dikenal sebagai goresan atau coretan, juga memiliki batas limit suatu 

bidang atau warna. Ciri khas dari suatu garus adalah terdapatnya arah 

serta dimensi memanjang. 

3. Bidang 

Bidang merupakan unsur yang memiliki dimensi panjang dan lebar. 

Dari bentuknya bidang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, 

bidang geometri/beraturan dab bisang non-geometri alias tidak 

beraturan. Bidang dapat dihadirkan dengan menyusun titik dan garis 

dalam kepadatan tertentu. 

4. Ruang  

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya sebuah bidang. Pembagian 

suatu bidang atau jarak antar objek yang berunsur titik, garis, bidang, 

dan warna. Ruang mengarah kepada sebuah perwujudan tiga dimensi 

sehingga sebuah warna dapat dibagi dua, yaitu nyata dan semu. 

Keberadaan ruang sebagai salahs satu unsur tidak dapat diraba namun 

bisa dimengerti. 
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5. Tekstur  

Tekstur merupakan sebuah nilai raba dari permukaan. Secara bentuk 

tekstur dibagi menjadi dua, yaotu tekstur kasar dan halus, dengan kesan 

pantul mengkilat dan kusam. Ditinjau dari efek tampilannya, tekstur 

digolongkan menjadi tekstur nyata dan semu.  Tekstur dapat disebut 

sebagai tekstur nyata bila ada kesamaan antara hasil dan penglihatan. 

Sementara itu, tekstur semu terdapat perbedaan antara hasil penglihatan 

dan perabaannya. 

2.3.2. Prinsip Dasar Desain 

Menurut Kusrianto (2009) ada beberapa unsur visual di dalam desain grafis yang 

disusun untuk penampilan yang variatif. Penyusunan unsur-unsur visual supaya 

dapat menarik perhatian perlu memperhatikan masalah komposisi beserta prinsip 

lainnya untuk menuju ke arah harmonisasi (hlm. 30). 

Kusrianto (2009) juga menyatakan Komposisi adalah sebuah 

pengorganisasian unsur-unsur rupa yang disusun dalam karya desain grafis secara 

harmonis dari bagian ke bagian lainnya. Komposisi yang harmonis dapat diperoleh 

dengan mengikuti prinsip yang meliputi: 

1. Kesatuan (Unity)  

Kesatuan diperlukan dalam suatu karya desain grafis yang terdiri dari 

beberapa unsur elemen di dalamnya. Dengan adanya sebuah kesatuan, 
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elemen-elemen yang ada saling mendukung sehingga memperoleh suatu 

fokus yang dituju 

2. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan merupakan prinsip di dalam komposisi yang 

menghindarkan kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang 

diisi dengan elemen elemen yang ada. 

3. Irama (Rhytem)  

Irama atau ritme adalah sebuah penyusunan unsur unsur dengan 

mengikuti sebuah pola yang ditata dengan cara tertentu secara teratur 

agar mendapatkan kesan yang menarik.  

4. Kontras  

Kontras di dalam suatu komposisi diperlukan agar didalam sebuah karya 

tidak terkesan monoton. Hal tersebut ditampilkan secukupnya saja, 

karna jika berlebihan akan memunculkan kesan kontradiksi yag jauh 

dari kesan harmonis. 

5. Proporsi  

Proporsi adalah perbandingan ukuran antara bagian dengan antar bagian 

keseluruhan. 
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2.3.3. Layout 

Kusrianto (2009) menyatakan bahwa secara umum pengertian layout adalah tata 

letak di dalam sebuah halaman cetak atau ruang. Layout biasanya dapat ditemukan 

pada media iklan (hlm. 270). Kusrianto (2009) juga menyatakan bahwa terdapat 

prinsip layout yang baik dan benar (hlm. 277). 

Menurut Ambrose dan haris (2005) Layout adalah suatu susunan dari unsur-

unsur yang ada di dalam desain, dalam kaitannya dengan ruang yang mereka 

tempati sesuai dengan estetika. Layout atau tata letak juga bisa disebut dengan 

pengelolaan bentuk dan ruang. Tujuan utama dari layout atau tata letak adalah untuk 

membantu menyajikan elemen visual dan tekstual yang mampu membuat pembaca 

menerima pesan yang disampaikan dengan mudah. Dengan layout atau tata letak 

yang baik dan benar, pembaca dapat dimudahkan untuk mengerti dari informasi 

yang rumit, baik dalam bentuk media cetak ataupun elektronik (hlm. 10). 

2.3.4. Grid 

Ambrose dan haris (2005) menyatakan bahwa grid adalah sebuah sarana untuk 

menempatkan unsur unsur desain kedalam posisi yang tepat agar mempermudah 

seorang designer mengambil keputusan dalam melakukan sebuah perancangan. 

Menggunakan sebuah grid juga membantu sebuah ke akuratan dalam penempatan 

elemen elemen, baik dari sisi ukuran fisik atau sebuah ruang yang proporsional 

(hlm. 52).  

Menurut Graver dan Jura (2012) Grid merupakan sarana dasar yang penting 

untuk digunakan dalam menempatkan suatu informasi dalam hirarki, kelompok, 
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atau kolom. Memanfaatkan grid dan layout membantu desainer untuk merancang 

dengan cara yang jelas dan berguna (hlm. 10). Graver dan jura juga menjelaskan 

bahwa di dalam grid mempunyai beberapa struktur dasar yaitu: 

1. Single Column Grids 

 

 

Struktur dasar dari grid ini pada umumnya digunakan untuk menulis 

sebuah buku, ataupun essay, dikarenakan dalam grid ini menjadikan 

textnya sebagai fitur utama.  

 

Gambar 2. 1 singe column  

(Sumber: www.thinkingwithtype.com) 
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2. Multicolumn Grids 

 

 

Struktur grid ini merupakan sebuah grid yang memilki flesibilitas yang 

lebih besar di bandingkan dengan struktur single colum, karena grid ini 

menghubungkan beberapa kolom yang bervariasi. Grid ini biasanya 

berguna digunakan untuk majalah atau website. 

3. Modular Grids  

 

 

Gambar 2. 2 Multicolumn 

(Sumber: www.thinkingwithtype.com) 

Gambar 2. 3 Modular 

 (Sumber: www.thinkingwithtype.com) 
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Struktur ini merupakan struktur yang terbaik untuk mengendalikan jenis 

informasi yang lebih kompleks, struktur grid ini biasanya banyak 

digunakan untuk membuat surat kabar, kalender, grafik dan table. Grid 

ini menggabungkan kolom vertical dan horizontal yang membuat ruang 

ruang yang lebih kecil.  

4. Hierarchial Grids 

 

 

Struktur ini diperlukan untuk penataan pada penempatan regular, dan 

juga interval berulang yang dapat memisahkan area informasi, struktur 

jaringan hirarki dapat digunakan menjadi salah satu solusi yang baik. 

dan dapat menciptakan keberpihakan tertentu dalam materi sebagai 

metode untuk mengembangkan infotmasi.   

Gambar 2. 4 Hierarchial Grid 
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2.3.5. Warna  

Menurut Wheeler (2009) Warna biasanya digunakan untuk membangkitkan suatu 

emosi dan juga mengekspresikan kepribadian. Hal ini biasanya dapat menjadi daya 

tarik dan dapat menjadi sesuatu pembeda. Warna juga dapat menciptakan emosi, 

memicu ingatan dan memberikan suatu sensasi menurut Gael Towey, di dalam 

Wheeler (2009). 

Menurut Kusrianto (2009) Warna adalah unsur dari visual yang berkaitan 

dengan bahan yang mendukung keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. 

Kesan yang diterima oleh mata ditentukan oleh cahaya. Permasalahan dasar dari 

warna diantaranya adalah Hue (Spektrum warna), Saturation (nilai kepekatan), dan 

Lightness (nilai cahaya dari gelap ke terang) (hlm.31).  

Dabner (2009) Menyatakan warna adalah elemen visual yang paling 

menarik yang berhubungan desainer. Warna menambah variasi dan mood pada 

sebuah desain dan juga menambah dimensi spasial. Dengan adanya program, 

desainer dapat dimudahkan untuk menggunakan dan memanipulasi warna menjadi 

lebih mudah. 

2.3.5.1. Psikologi Warna 

Arntson (2012) menyatakan bahwa warna mempunya psikologis untuk 

meingkatkan emosi dilihat dari perspective masing masing warna tersebut. 

Namun jika dilihat secara umum, asosiasi warna mempunyai pandangan 

tentang warna berdasarkan pengalaman dari audiens, yaitu: 

a. Merah  
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Merah adalah sebuah warna yang sangat mencolok dan terlihat, jika 

dilihat dari psikologisnya warna ini menggambarkan sebuah sensualitas, 

semangat dan juga agresitas. 

b. Kuning 

Kuning disebut sebagai warna yang memiliki psikologis yang 

menggambarkan kehangatan, optimisme dan juga kesehatan. Biasanya 

warna ini digunakan untuk packaging makanan dan juga budaya. 

c. Biru  

Biru adalah sebuah warna yang memiliki tingkatan value yang gelap. 

Warna biru memiliki psikologis yang menggambarkan kebersihan, 

kejujuran, dingin, tenang dan juga seimbang. 

d. Hijau  

Hijau adalah sebuah warna yang memiliki psikologis yang 

mengggambarkan kesan kebersihan, kesehatan, dan juga kealamian.  

2.3.6. Tipografi 

Wheeler (2009) menyatakan bahwa tipografi adalah suatu blok inti dari sebuah 

identitas perusahaan. Perusahaan seperti Apple atau Mercedes-Benz cepat dikenali 

oleh sebagian besar orang karena memiliki gaya tipografi yang khas dan konsisten. 

Oleh sebab itu tipografi memiliki peran penting dalam suatu identitas perusahaan 

atau produk dan jasa.  
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Menurut Kusrianto (2009) tipografi di artikan sebagai proses seni yang menyusun 

suatu bahan penyampaian menggunakan huruf cetak. Maka dari itu, “menyusun” 

termasuk melakukan perancangan bentuk sebuah huruf cetak hingga merangkainya 

dalam sebuah komposisi untuk mendapatkan suatu efek tampilan yang di kehendaki 

(hlm. 190). 

2.3.6.1. Jenis Tipografi  

Kusrianto (2009) juga menyatakan di dalam bukunya bahwa typografi dapat dibagi 

kedalam beberapa bagian sesuadi ciri-ciri anatominya, yaitu: 

 

1. Oldstyle  

Huruf-huruf Oldstyle diciptakan dalam periode tahun 1470. Desain dari 

huruf ini memiliki bentuk serif, serif pada hurufnya biasanya berbentuk 

miring dan memiliki perbedaan antara bagian tipis dan tebal pada store 

sedang 

2. Modern 

Dimulai pada abad ke-18 typografi ini berjenis seperti ini muncul, pada 

masa ini adalah sebuah masa yang disebut sedang menuju ke tahap modern 

age. Oleh sebab itu gaya tipografi ini diberi nama modern.  

3. Slab serif 
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Kelompok huruf slab serif mucul sekitar abad ke-19. Slab serif ditandai 

dengan bentuk serif yang tebal, bahkan sangat tebal.  

4. Sans Serif  

Sans serif adalah huruf tanpa serif. Pertama kali jenis huru ini diciptakan 

oleh Wiliam Caston IV pada tahun 1816. Sans serif memiliki ketebalan yang 

sama pada setiap hurufnya. 

2.3.7. Message and Communication 

Landa, Gonalla dan Brower menyatakan bahwa sebuah desain grafiss mempunyai 

dua fungsi utama, yaitu sebagai sebuah alat komunikasi dan juga sebagai problem 

solving activity (hal. 295). Adapun cara-cara dalam menyampaikan komunikasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Research 

Di dalam sebuah proses desain, melakukan marketing research dapat 

memberikan desainer clue tentang tingkat rasa pembaca dan mengetahui 

bagaimana ekspetasi dari pembaca. 

b. Denotatif dan konotatif 

Denotasi adalah sebuah magna secara sunguh-sunguh sesuai dari kenyataan 

yang ada. Sedangkan konotasi merupakan kesan atau makna tersirat. 

c. Ambiguity  

Di dalam konsep tidak semua harus mudah di tafsirkan. Hal tersebut 

memungkinkan bila visual melibatkan pembaca, untuk memperlambat 
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proses tafsiran, hasilnya akan lebih besar, hal tersebut terjadi karena 

pembaca menjadi lebih terlibat dalam proses. 

d. Desain dengan makna 

Desain memiliki sebuah kekayaan sejarah dengan penggunaan tanggung 

soasial. Melalui proses poster sampai leaflets dan publikasi isu sosial, pada 

digital printing atau advertisement televise untuk layanan masyarakat, 

desainer sebagai penduduk berpartisipasi untuk meningkatkan keadaaan di 

dunia. 

2.3.7.1. Teknik persuasif 

Menurut Liliweri (2011) Metode komunikasi persuasive adalah suatu upaya 

yang dapat dilakukan untuk membujuk para audience agar dapat melihat 

pesan-pesan yang disampaikan melakui media. Tujuan dari melakukan 

teknik persuasive ini adalah untuk mempengaruhi seorang atau banyak agar 

dapat melakukan, mengikuti, menyikapi, dan merubah perilaku (hlm. 801). 

Menurut suhendang (2009), terdapat beberapa taktik persuasi yang 

dapat dilakukan untuk komunikasi. (hlm. 188). 

1. Taktik partisipasi 

Taktik yang digunakan untuk menumbuhkan rasa perhatian 

dengan cara mengikutsertakan seseorang yang dipercaya untuk 

memilki kedudukan dalam aktivitas komunikasi. 
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2. Taktik asosiasi 

Taktik ini merupakan cara persuasi dengan memanfaatkan 

peristiwa yang berhubungan dengan gagasan yang nantinya akan 

disampaikan. 

3. Taktik pay-off idea 

Taktik ini merupakan cara persuasi dengan membayangi 

audience dengan harapan balik. 

4. Taktik fear arousing 

Merupakan cara persuasi yang dilakukan dengan cara menakuti 

dengan sesuatu yang buruk 

 

5. Taktik cognitive dissonance 

Taktik ini merupakan cara persuasi yang dilakukan dengan 

kondisi yang tidak konsisten antara pendapat dengan perilaku 

nyatanya. 

6. Taktik icing device 

Merupakan cara persuasi yang dengan menyampaikan pesan 

yang bersifat emosional. 

7. Taktik red-herring  
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Merupakan cara persuasi dengan membelokan suatu pendapat. 

 Photography 

2.4.1. Foto Produk 

Menurut Nugrahajati (2013) salah satu elemen yang penting dalam 

mempromosikan sebuah barang dan jasa adalah foto produk. Foto produk dinilai 

memiliki karakter yang sangat menjual. Foto produk yang bernilai tinggi adalah 

sebuah foto yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen agar dapat 

memilih barang atau jasa yang di tawarkan dalam promosi tersebut. Dalam 

tekniknya, lighting merupakan hal yang paling penting untuk menambah nilai 

produk. 

2.4.2. Lighting Fotografi 

Berdasarkan Adimodel lighting yang ada pada fotografi terbagi kedalam beberapa 

bagian (hlm. 24-25), antara lain: 

a. Main Light 

Main light atau yang biasanya juga disebut Key light merupakan cahaya 

utama yang digunakan untuk menerangi model. Main light pada kali ini 

biasanya di atur agar lebih terang atau kuat di bandingkan dengan cahaya 

lainnya. 

b. Fill Light 

Fill light merupakan cahaya yang digunakan untuk mengisi bagian-bagian 

dari daerah yang tidak dijangkau oleh cahaya utama. Hal tersebut biasanya 

digunakan untuk membantu menerangi beberapa bagian yang terlihat gelap 
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atau berbayang. Biasanya main Fill light berlawanan dengan arah dari main 

light. 

c. Back light 

Back light atau bisa juga disebut rim light merupakan sebuah cahaya yang 

memiliki peran untuk menerangi objek atau model dari arah berlawanan. 

Hal tersebut dilakukan untuk membuat sisi pinggir pada objek atau model 

menjadi berpendar dan membantu memisahkan model atau objek dengan 

background. 

d. Hair light 

Hair light merupakan sebuah cahaya yang digunakan untuk menerangi 

rambut model, cahaya ini biasanya diterapkan pada pemotretan beauty atau 

fashion. 

e. Background light 

Background light merupakan cahaya yang biasanya digunakan untuk 

menerangi background. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesan 

pemisahan antaran objek dengan background. 

f. Catch Light 

Catch light merupakan sebuah pantulan cahaya yang terdapat pada mata 

model, biasanya hal tersebut berguna untuk foto beauty ataup portrait 

photography. 

 Copywriting  

Menurut Mark shaw copywritting merupakan sebuah bagian penting yang ada 

dalam sebuah desain komunikasi. Copywriting meminjam semua bidang penulisan 
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untuk mendapatkan ekspresi kreatif, namun tidak ada ruang untuk unsur 

kepribadian  dalam penulisan. Seorang copywritter merupakan seorang juru tulis, 

juru bicara yang disewa bagi klien, dan itu adalah brands voice yang nantinya harus 

tersampaikan, menyolok dan jelas (hal. 9). Berikut adalah hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan copywritting, antara lain: 

a. Membidik target audience 

b. Menjual manfaat, bukan fitur 

c. Bagaimana mengembangkan peluang 

d. Menahan perhatian audience melalui janji, mengantarkan, dan 

mengingatkan 

e. Intrik agar tetap terlihat menarik 

f. Mendapatkan tone of voice dengan benar 

Landa (2011) mengatakan, sebuah iklan dapat dihasilkan dari bermacam 

cara, dapat melalui visual terlebih dahulu ataupun copywrite, ataupun keduanya 

digunakan bersamaan. Copywriting merupakan suatu pesan yang di sampaikan 

untuk mempersuasif target agar membeli atau melakukan sesuatu sesuai ajakan 

tersebut. Copywriting yang baik biasanya memiliki ide dan pesan yang jelas. Tidak 

seperti promosi penjualan (hlm. 94). Berikut merupakan beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk menghubungkan visual dengan verbal di dalam komunikasi: 

- Headline menjelaskan visual 

- Headline menciptakan contrast 
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- Headline literal atau memiliki ciri visual yang tidak biasa 

- Visualisasi literal atau memiliki headline yang tidak biasa 

Dalam menentukan pembuatan iklan, apakah yang diutamakan copy dahulu 

ataupun visual biasanya didasari oleh prefensi audience yang lebih melihat visual 

atau membaca. Apakah visual cukup menarik untuk menghentikan orang, untuk 

menarik perhatian mereka atau kalimat atau kata-kata cukup menarik untuk di baca.
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