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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi 

Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti “sama”. 

Menurut  Bernard Berelson dan  Gary A. Steiner (seperti dikutip dalam Mulyana, 

2013, hlm. 61), komunikasi  merupakan sebuah transmisi informasi, gagasan, 

ketrampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan berbagai simbol, kata, 

gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan yang melibatkan hal – hal 

tersebutlah yang kemudian disebut dengan komunikasi. Bentuk komunikasi tidak 

hanya dapat dilakukan dengan cara verbal namun juga dapat dilakukan dengan 

cara non-verbal yang dapat berupa bahasa tubuh, sentuhan, penampilan, gambar, 

dan yang lainnya (Mulyana, 2013, hlm. 341). 

2.1.1. Komunikasi Pemasaran 

Menurut Fandy (2016, hlm. 278) dalam sebuah bisnis, tentunya diperlukan adanya 

sebuah pemasaran. Sebuah komunikasi pemasaran menjadi faktor penting dalam 

keberhasilan strategi dan program pemasaran. Sebuah pemasaran tidak bisa 

dilakukan tanpa adanya promosi. Hal ini disebabkan oleh perilaku konsumen yang 

tidak akan tertarik dengan suatu hal apabila konsumen tidak pernah tahu atau 

tidak pernah mendengar tentang eksistensi suatu produk (Fandy, 2016, hal. 278). 

2.1.2. Desain Komunikasi Visual 

Pada dasarnya kata desain adalah sebuah adaptasi dari penggunaan kata design 

(Inggris). Menurut Jarvis (seperti yang dikutip dalam Sachari, 2005) secara 
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etimologis, Desain berasal dari bahasa Italia yaitu designo yang bermakna 

gambar, keterampilan, atau craft. Kata desain sendiri telah mengalami perubahan 

dan perkembangan makna. Pada awalnya, kata desain ditujukan untuk sebuah 

perancangan atau perencanaan yang kemudian diperluas dengan semua hal yang 

berhubungan dengan seni rupa. Pada awal abad ke -20, Gropius (seperti yang 

dikutip dalam Sachari, 2005) mengatakan bahwa desain mengandung pengertian 

sebagai kreasi yang dibuat oleh seniman untuk mencapai sebuah tujuan dengan 

cara yang kreatif.  

 Dalam ilmu seni rupa di Indonesia, desain sering dikaitkan dengan 

gambar, warna, sketsa, warna, dan yang lainnya. Di Indonesia, kata desain 

memiliki perubahan makna dimana desain tidak selalu mengacu pada seni rupa 

melainkan digunakan dalam dunia teknologi dan bisnis. Penggunaan kata desain 

diperluas dengan munculnya istilah – istilah baru seperti desain produk, desain 

interior, dan desain komunikasi visual.  

Menurut Sachari (2005), desain komunikasi visual adalah sebuah profesi 

atau pekerjaan yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam desain. Dimana 

mengartikan bahwa seorang desainer harus memperhatikan hal – hal yang 

berkaitan pada komunikasi, media, nilai, dan gambar. Secara keilmuan, desain 

komunikasi visual juga berkaitan dengan cara penyampaian komunikasi dengan 

mengandalkan teknik penyampaian visual yang memperhatikan arti dan konsep 

dari setiap elemen desain yang digunakan. Landa (2014, hlm. 1) menjelaskan 

bahwa desain grafis adalah bentuk visual dari sebuah komunikasi yang 

menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada audiens. Selain itu,  desain 
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grafis juga merupakan bahasa yang menciptakan kepercayaan terhadap suatu 

objek, ide, dan gagasan (Landa, 2014, hlm.1).  

2.2. Promosi 

Seperti yang telah diketahui bahwa promosi merupakan bagian penting dari 

sebuah komunikasi pemasaran. Dimana komunikasi pemasaran memiliki 3 (tiga) 

tujuan utama yaitu informing ( menginformasikan tentang identitas produk atau 

jasa), persuading (mempengaruhi minat atau ketertarikan konsumen), dan 

reminding (mengingatkan kembali kepada konsumen atas adanya sebuah produk 

atau jasa). Seiring perkembangan waktu dan teknologi, komunikasi pemasaran 

memiliki 3 (tiga) tujuan tambahan yaitu engaging (menarik perhatian atau 

kepercayaan konsumen akan sebuah produk atau jasa), entertaining (menghibur 

konsumen), dan educating (memberikan pengetahuan mengenai produk atau jasa 

yang ditawarkan) (Fandy, 2016, hlm. 278). 

 Dalam melakukan sebuah komunikasi pemasaran, perlu diperhatikan 

adanya beberapa proses dalam melakukan promosi agar pemasaran dapat berjalan 

dengan efektif. Untuk itu, pemasar harus memperhatikan hal – hal seperti 

mengetahui siapa pelaku pengirim dan penerima pesan, alat komunikasi atau 

media yang digunakan, memilih saluran komunikasi (personal atau non-personal), 

serta tujuan komunikasi tersebut. Menurut Fandy (2016), ada 5 (lima) jenis 

komunikasi pemasaran dimana tujuan dari setiap jenisnya akan berbeda. Bentuk 

komunikasi pemasaran tersebut antara lain: 

 

Perancangan Promosi Bangunan..., Lydia Edwina Hutami, FSD UMN, 2018



10 

1. Periklanan : Adalah komunikasi pemasaran dengan bentuk presentasi dan

promosi gagasan atas barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor. Contoh

dari periklanan adalah iklan media elektronik, iklan media cetak, poster,

brosur, dan yang lainnya.

2. Sales Promotion : Adalah komunikasi pemasaran jangka pendek yang

bertujuan untuk mendorong percobaan atau pembelian suatu produk atau

jasa. Contoh dari promosi penjualan adalah kontes, games, kupon,

pemberian sample, demonstrasi, dan yang lainnya.

3. Public Relation : Adalah komunikasi pemasaran dengan melakukan

berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi nama baik

perusahaan atau produk. Contoh dari public relation adalah pidato,

seminar, event, dan yang lainnya.

4. Personal Selling : Adalah komunikasi pemasaran dengan melakukan

interaksi tatap muka kepada calon pembeli untuk mempromosikan barang

atau jasa dan mendapat pesanan. Contoh dari personal selling adalah

presentasi penjualan, pemberian produk sample, dan yang lainnya.

5. Direct & Online Marketing : Adalah komunikasi pemasaran dengan

penggunaan surat, telepon, fax, dan email untuk mendapatkan respon

secara langsung dari konsumen yang spesifik.

Landa (2014, hlm. 8) mengatakan bahwa desain sebuah promosi dan iklan 

melibatkan penciptaan pesan visual yang dapat menginformasikan, membujuk, 
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mempromosikan, atau memotivasi audiens terhadap suatu hal. Dengan hal 

tersebut, desain promosi dan iklan dapat mencakup berbagai macam format media 

seperti iklan cetak, video, website, dan yang lainnya.  

Menurut Moriarty, Mitchell, dan Well (2012), berbagai jenis komunikasi 

pemasaran dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menginformasikan, dan 

membujuk. Bagi seorang yang telah mendalami bidang periklanan dapat mengerti 

perbedaan dari masing – masing jenis komunikasi pemasaran, namun masyarakat 

umum hanya melihat semua bentuk alat tersebut dengan menggabungkannya 

sebagai bentuk promosi dan menyebutnya dengan beriklan. Periklanan merupakan 

bentuk dari komunikasi persuasif yang menggunakan berbagai media untuk 

menarik audiens dalam mengenali sebuah produk atau jasa, memberikan 

informasi mengenai suatu produk atau jasa, dan yang lainnya (Moriarty, Mitchell, 

Well, 2012, hlm. 7). 

2.2.1. Iklan 

Menurut Landa (2014, hlm. 286), iklan terbagi menjadi beberapa jenis 

berdasarkan sifat dan tujuan. Berdasarkan sifat yang dimiliki sebuah iklan terbagi 

menjadi 2 (dua) tipe yaitu :  

1. Iklan komersil 

Iklan komersil adalah iklan yang mempromosikan produk atau perusahaan 

kepada konsumen. Biasanya iklan komersil juga dapat digunakan untuk 

sebuah iklan individu seperti iklan pencalonan kandidat politik maupun 

iklan sejenisnya. Dalam kategori ini terdapat 3 (tiga) sub kategori yaitu 

iklan konsumen yang ditujukan untuk masyarakat umum, iklan antar bisnis 
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yang ditujukan dari perusahaan ke perusahaan, dan iklan dagang yang 

ditujukan kepada bisnis tertentu.   

2. Iklan Pelayanan Publik 

Iklan pelayanan publik  merupakan iklan yang melayani kepentingan 

umum. Dalam pengertiannya, iklan ini memiliki tujuan dalam hal edukasi 

dan masalah sosial dimana iklan ini menarik perasaan atau simpati target 

sasaran. 

Berdasarkan tujuannya, iklan terbagi atas 3 (tiga) tipe yaitu: 

1. Iklan permintaan : iklan ini ditujukan kepada kalangan masyarakat tertentu 

untuk mau bekerja sama dengan subjek yang mengiklankan. Contoh dari 

iklan permintaan adalah iklan lowongan pekerjaan. 

2. Iklan penawaran : iklan ini ditujukan kepada konsumen untuk 

menawarkan suatu produk atau jasa sehingga konsumen memiliki 

ketertarikan untuk membeli, mencoba, atau datang. Contoh dari iklan 

penawaran adalah iklan makanan, iklan sebuah restaurant, dan yang 

lainnya. 

3. Iklan pengumuman : iklan pengumuman merupakan iklan jangka pendek 

yang ditujukan untuk memberika penerangan atau pengetahuan atau 

informasi kepada masyarakat. Contoh dari iklan pengumuman adalah iklan 

sebuah event, dan yang lainnya. 
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2.2.2. Jenis – Jenis Promosi 

Dalam melakukan sebuah promosi, terdapat beberapa jenis promosi berdasarkan 

tujuannya. Menurut Moriarty, Mitchell, dan Wells (2012), ada 3 (tiga) jenis 

promosi yaitu: 

1. Consumers Promotion 

Consumer promotion merupakan promosi yang ditujukan kepada 

konsumen untuk mendorong atau merangsang konsumen untuk membeli 

atau mencoba sebuah produk atau jasa. Dalam tipe ini, terdapat berbagai 

cara untuk mendukung sebuah promosi agar dapat mendorong perhatian 

konsumen seperti pemberian kupon, lomba atau kontes, demonstrasi,  

pembelian 1 gratis 1, dan yang lainnya (Moriarty, Mitchell, Wells, 2012, 

hlm. 521). 

2. Trade Promotion 

Trade promotion atau promosi dagang lebih ditujukan kepada para 

distributor, pialang, pedangang grosir, dealer, pewaralaba, franchise, dan 

retailer untuk mau bekerja sama menjual atau menawarkan barang dan jasa 

dari sponsor. Promosi dagang biasanya dilakukan dengan meletakkan 

barang dagang didalam toko – toko yang sudah bekerja sama dengan 

sponsor, atau membuat cabang toko yang lebih kecil (Moriarty, Mitchell, 

Wells, 2012, hlm. 527).  
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3. Multiplatform Promotion 

Selain consumer promotion dan trade promotion, terdapat beberapa jenis 

kegiatan promosi yang tidak mencakup keduanya. Dalam hal ini biasanya 

sebuah perusahan memilih untuk melakukan cara promosinya sendiri 

seperti membuat sebuah event, menjadi sebuah sponsor, menjalankan 

kemitraan, dan yang lainnya (Moriarty, Mitchell, Wells, 2012, hlm. 531). 

2.2.3. Pesan 

Dalam membuat sebuah iklan atau promosi, tentunya harus ada pesan yang ingin 

disampaikan dengan tujuan tertentu seperti menarik, mempengaruhi, atau 

memberikan informasi. Menurut Moriarty, Mitchell, dan Well (2012 ) ada 

berbagai strategi  dalam memberikan pesan di dalam beriklan. Strategi sederhana 

dalam memberikan pesan adalah mempengaruhi kepala atau hati melalui  hard 

sell atau soft sell. Yang dimaksud dengan strategi kepala atau hati adalah 

menciptakan sebuah pesan yang dapat mempengaruhi pikiran atau perasaan. Hard 

sell merupakan cara untuk mempengaruhi pikiran dimana isi dari pesan tepat pada 

inti dari promosi yang dimaksud, sedangkan soft sell merupakan cara untuk 

mempengaruhi perasaan sehingga pesan yang diberukan menimbulkan respon 

audiens yang didasari pada logika (Moriarty, Mitchell, Well, 2012, hlm. 235). 

 Dalam melakukan sebuah promosi, pesan yang ingin disampaikan dapat 

memiliki tujuan yang berbeda – beda. Menurut Moriarty, Mitchell, dan Well 

(2012, hlm. 241) terdapat beberapa jenis tujuan pesan seperti: 

1. Pesan yang menarik perhatian 
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2. Pesan yang menciptakan ketertarikan 

3. Pesan yang menciptakan kepercayaan 

4. Pesan yang mengingatkan 

5. Pesan yang menyentuh perasaan 

6. Pesan yang menginformasikan 

7. Pesan yang mengajarkan 

8. Pesan yang membujuk 

9. Pesan yang menciptakan asosiasi merk 

10. Pesan yang menimbulkan aksi 

Dalam menciptakan tujuan pesan tersebut, pesan dapat diciptakan dengan 

berbagai bentuk strategi atau cara. Menurut Moriarty, Mitchell, dan Well (2012, 

hlm. 239), Strategi penyampaian pesan terdiri dari : 

1. Pesan Langsung : dimana pesan berisi keadaan factual atau informasi 

nyata tanpa menggunakan gimik, emosi, atau special effect. Dimana pesan 

yang disampaikan menjelaskan langsung mengenai produk atau jasa dan 

memberikan tujuan langsung kepada konsumen. 

2. Demonstrasi : melakukan contoh mengenai penggunaan suatu produk atau 

menjelaskan apa yang dapat produk atau jasa tersebut berikan kepada 

konsumen. 
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3. Perbandingan : membandingkan perbedaan antara produk atau jasa utama

dengan produk atau jasa sejenis lainnya dengan menonjolkan kelebihan –

kelebihan yang dimiliki oleh produk atau jasa utama.

4. Pesan pemecah masalah : pesan yang terlebih dahulu memberikan sebuah

pertanyaan atas sebuah masalah dan produk atau jasa utama dijadikan

sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

5. Humor : cara humor merupakan bentuk dari strategi kreatif dimana pesan

menimbulkan kesan menghibur konsumen sehingga tertarik untuk

mengenal atau bahkan membeli produk atau jasa yang dijual.

6. Pesan Slice-of-life : memberikan pesan dengan gambaran kehidupan sehari

– hari dimana pesan dapat mempengaruhi perasaan konsumen.

7. Brand icon atau Endorse : pesan yang disampaikan oleh seseorang yang

terkenal di mata masyarakat dapat menimbulkan kesan kredibilitas produk

sehingga konsumen akan lebih percaya.

2.2.4. Jenis Media Promosi 

Dalam melakukan sebuah promosi, perlu dipertimbangkan media apa saja yang 

akan digunakan. Manurut Ardhi (2013, hlm. 13) promosi yang baik tidak perlu 

menggunakan banyak media, melainkan memilih media apa saja yang sesuai 

dengan tujuan promosi, biaya promosi, dan target promosi. Dimana promosi yang 

efektif adalah promosi yang menggunakan biaya sesedikit mungkin namun dapat 

menjangkau audiens sebanyak – banyaknya. Secara umum, media promosi terbagi 
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menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Above The Line ( ATL ), Below The Line ( BTL ) dan 

Through The Line ( TTL ). Ardhi (2013, hlm. 13) membagi media promosi 

kedalam beberapa jenis seperti media cetak konvensional, media cetak luar ruang, 

media online, dan media lainnya.  

1. Poster 

Poster merupakan media luar ruang yang mudah ditemui dimana saja dan 

kapan saja. Dimana pada biasnya, poster diciptakan untuk memberikan 

informasi mengenai kampanye, promosi, acara, dan yang lain sebagainya 

(Ardhi, 2013, hlm. 39). 

 

Gambar 2. 1. Poster 

 (https://kimberleymagain.com/advertisement-posters/advertisement-posters-21-creative-
advertisement-posters-you-must-see-today-free/) 

 
2. Media Sosial 

Media sosial merupakan bagian dari promosi dari media online. Hal ini 

mengingat berkembangnya internet dengan cepat sehingga promosi 

dengan menggunakan media sosial bukan menjadi hal baru lagi. Media 

sosial juga dapat menjangkau audiens secara luas terutama generasi muda. 

Contoh media sosial yang biasa digunakan adalah Facebook dan 

Instagram (Ardhi, 2013, hlm. 68).  
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Gambar 2. 2. Media Sosial 

3. Web Banner ( Banner Ad) 

Web banner merupakan media promosi yang bertujuan untuk menarik audiens 

agar mengunjungi suatu website tertentu. Web banner tersebut biasa diletakan di 

dalam website lain dan diletakan di atas, kiri, kanan, bawah, atau dalam bentuk 

pop-up ad. Ukuran web banner dapat mempengaruhi banyaknya informasi yang 

diberikan. Semakin kecil ukuran web banner maka semakin singkat informasi 

yang ada (Ardhi, 2013, hlm. 63).  

 

Gambar 2. 3. Web Banner 

(www.kompas.com) 
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4. Billboard dan baliho 

Billboard dan baliho merupakan media promosi luar ruang dimana bentuk 

dan fungsinya hampir sama seperti poster. Yang membedakan hanyalah 

ukurannya yang sangat besar. Billboard dan baliho biasa digunakan untuk 

mempromosikan sebuah tempat atau acara yang berada di tempat tersebut. 

Berdasarkan bahannya, billboard terbuat dari besi dan sejenisnya dan 

diletakan secara permanen di sebuah lokasi. Sedangkan baliho terbuat dari 

kayu atau bambu yang bersifat sementara dan dapat dipindahkan sesuai 

masa promosinya (Ardhi, 2013, hlm. 44).  

 

Gambar 2. 4. Billboard dan Baliho 

(http://acor2b.com/baliho-jogja) 

5. Brosur 

Brosur merupakan media yang memiliki bentuk serupa dengan pamflet. 

Yang menjadi pembeda ialah bentuk khas dari sebuah brosur dimana 

brosur berbentuk lembaran yang berisikan beberapa halaman dan dilipat 

dengan pola tertentu (Ardhi, 2013, hlm. 16). 
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Gambar 2. 5. Brosur 

(http://simplestudioonline.com/brosur/#!prettyPhoto[gallery2]/11/) 

2.3. Layout  

Menurut Landa (2014), dalam membuat sebuah desain perlu dipahami terlebih 

dahulu sebuah format yang digunakan. Format yang dimaksud adalah bentuk dan 

ukuran dari media yang akan digunakan seperti persegi, lingkaran, dan bentuk 

lainnya atau ukuran A4, A3, A2, dan seterusnya. Menurut Landa (2014, hlm. 29) 

dalam memahami sebuah format, terdapat 2 (dua) istilah dalam menggunakan 

banyaknya sebuah format yaitu: 

1. Single Format : adalah format yang terdiri dari satu halaman atau satu unit

media seperti poster, billboard, banner, cover buku, dan yang lainnya.

2. Multiple-page Format : adalah format yang menggunakan lebih dari satu

halaman seperti buku, majalah, brosur, katalog, dan yang lainnya.

Dalam merancang sebuah layout, terdapat sebuah struktur dan kesatuan yang 

harus diperhatikan. Hal ini dipengaruhi adanya sebuah grid yang merupakan 
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unsur tak terlihat dari sebuah layout untuk membantu peletakan elemen – elemen 

agar terlihat menyatu. Dimana menurut Landa (2014, hlm. 174), Grid merupakan 

arahan atau petunjuk dalam merancang sebuah komposisi yang tercipta dari garis 

horizontal dan vertikal hingga membentuk sebuah kolom. Dalam merancang 

sebuah layout dapat menggunakan macam – macam bentuk grid yang ada seperti: 

1. Single-column grid 

Dimana dalam satu layout terdapat satu kolom sehingga elemen visual 

baik gambar maupun teks diletakan pada area luasan satu kolom tersebut. 

 

Gambar 2. 6. Single column 
 

2. Multiple-column grid 

Dimana dalam satu layout terbagi atas beberapa grid yang membentuk 

sebuah kolom – kolom untuk meletakan elemen visual seperti text dan 

gambar. Jumlah dari kolom tersebut dapat bervariasi seperti dua kolom, 

tiga kolom, empat kolom dan seterusnya. 
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Gambar 2. 7. Multiple column 

3. Modular Grid

Modular grid terbentuk dari beberapa modul atau kolom. Dengan modular

grid, elemen visual dapat diletakan tidak hanya pada satu kolom tetapi

dapat menggabungkan dengan kolom disampingnya. Dengan adanya

modular grid maka komposisi sebuah elemen dapat lebih bervariasi.

Gambar 2. 8. Modular grid 
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2.4. Tipografi 

Menurut Rustan (2009), dalam sebuah layout terdapat beberapa unsur di 

dalamnya seperti bentuk visual dan teks. Dalam sebuah layout poster acara, 

elemen yang ada didalamnya harus informatif seperti adanya judul, sub judul, 

bodytext, dan mandatory. Berbeda dengan poster acara, poster untuk periklanan 

atau promosi lebih sedikit menggunakan elemen layout tersebut, namun poster 

harus memiliki nilai artistik dan pesan didalamnya (Rustan, 2009, hlm. 108). Teks 

menjadi bagian penting dalam layout karena teks menjadi komponen utama dalam 

penyampaian pesan. Dalam memilih tipografi yang tepat, desainer harus 

memperhatikan ukuran font karena jenis font yang berbeda memiliki ukuran yang 

berbeda walaupun ukuran point sama. Secara umum, ukuran font yang digunakan 

dalam body text adalah 9 hingga 12 atau 14 point. Font dengan ukuran dibawah 9 

point digunakan sebagai caption, sedangkan ukuran 14 point keatas digunakan 

sebagai display type. Dalam menulis sebuah teks dalam layout, diperlukan 

pemahaman mengenai letter spacing, word spacing, dan leading. Letter spacing 

adalah jarak antar huruf atau karakter antara satu dengan yang lainnya. Dalam 

mengatur letter spacing sebaiknya semakin kecil huruf yang digunakan semakin 

lebar jarak huruf. Word spacing adalah jarak antar kata dimana semakin lebar 

letter spacing maka semakin lebar pula word spacing. Sedangkan leading adalah 

jarak antar baris yang mengatur agar bagian descender (bagian bawah font) tidak 

berdekatan dengan ascender (bagian atas font) (Rustan, 2009, hlm. 20). 
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2.5. Fotografi 

Dalam merancang sebuah promosi, penggunaan foto sebagai bahan desain sudah 

bukan merupakan hal baru. Hal ini didukung oleh fungsi sebuah foto sebagai 

media penyampaian informasi melalui gambar. Sebelum mengambil foto sebagai 

bahan desain, diperlukan adanya pengetahuan mengenai cara mengambil foto 

yang baik sehingga sebuah pesan dapat disampaikan dengan baik. Menurut Ang 

(2005, hlm. 10)  digital photography  adalah pengambilan foto, gambar atau imaji 

dengan menggunakan  alat elektronik  yang ditrasmisikan melalui sebuah lensa 

optic. Dalam teknik pengambilan foto, diperlukan pemahaman  utama mengenai  

speed (kecepatan lensa dalam menggambil gambar), diafragma  ( besarnya 

bukaan lensa  ) dan ISO (besarnya  ukuran sensitifitas lensa terhadap cahaya ). 

Dalam mengambil sebuah foto, kamera digital sangat baik untuk digunakan 

mengingat fungsinya yang sudah lebih maju dibandingkan kamera film. Dengan 

penggunaan kamera digital, dapat menghasilkan sebuah foto yang diinginkan 

dengan memanfaatkan kemampuan kamera seperti jarak dekat, jauh, luas, maupun 

tinggi (Ang, 2005, hlm. 116). 

Menurut Ardyansyah ( 2009 ) dalam bukunya Tips dan Trik Fotografi, 

kamera digital dapat menghasilkan format file foto yang mudah diatur dan diedit. 

Format file tersebut  adalah JPEG ( Joint Photographic Expert Group) yang 

merupakan format foto paling popular dan fleksibel namun memiliki metode 

kompresi data untuk menyusutkan besarnya file . format file yang kedua adalah 

RAW  yang berarti “mentah” atau dapat diartikan sebagai foto mentah dimana file 
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tersebut mengandung 100% data tanpa mengalami penurunan kualitas gambar ( 

Ardyansyah, 2009, hlm. 84 ).  

Dalam mengambil sebuah foto tentunya harus memperhatikan komposisi 

dari objek yang diambil. Dimana komposisi dalam bidang fotografi dapat 

diartikan sebagai cara untuk menempatkan sebuah objek  dalam sebuah bidang 

gambar sehingga dapat ditemukan point of interest atau titik pusat perhatiannya ( 

Ardyansyah, 2009, hlm. 88 ). Dalam membuat sebuah komposisi dikenal dengan 

adanya istilah “Rule of Third” dimana bidang gambar dibagi menjadi 3 (tiga) 

bagian yang sama besar dan proporsional, horizontal, dan vertikal. Dengan 

membagi bidang tersebut dapat ditemukan 4 (empat) titik potong yang menjadi 

acuan dalam peletakan objek foto. 

 

Gambar 2. 9. Rule of third 
 (https://www.photovideoedu.com/Learn/Articles/jim-zuckerman-on-composition-the-

rule-of-thirds.aspx) 
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Gambar 2. 10. Rule of Third 
(https://enmanscameratalk.com/2013/09/28/what-does-composition-

mean/) 

2.5.1. Fotografi Iklan 

Menurut Tuck (2010), dunia fotografi tidak hanya digunakan sebagai hobby saja, 

dalam hal ini fotografi juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan 

periklanan. Dalam periklanan, foto yang diciptakan akan tergantung dari jenis 

pesan yang ingin ditampilkan seperti Soft-sell atu Hard-sell dimana: 

1. Soft-sell dilakukan dengan membuat sebuah foto yang tidak secara 

langsung menampilkan sebuah produk atau jasa namun dengan sebuah 

pencitraan.  

Contoh foto Soft-sell: 
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Gambar 2. 11. Soft sell 
 (https://id.pinterest.com/pin/371687775476391874/) 

 

2. Hard-sell dilakukan langsung dengan membuat foto produk ata jasa yang 

akan ditawarkan. 

Contoh foto Hard-sell: 

 

Gambar 2. 12. Hard sell 
 (http://gambarmewarnai-terbaru.co/gambar-iklan-produk/gambar-iklan-produk-

minuman-pocari-sweat/) 
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Dalam menciptakan foto untuk periklanan, dibutuhkan jam kerja yang lebih 

lama. Hal ini dikarenakan pengambilan foto harus direncanakan secara matang 

dan melalui proses pengeditan agar sesuai dengan permintaan klien. Dalam 

melakukan pengambilan foto harus diperhatikan hal – hal seperti jenis kamera, 

besar file, ukuran ruangan, model, pengarah kreatif dan stylist, hairstylist, asisten, 

Make up artist, teknisi digital (Tuck, 2010, hlm. 47). 
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