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Terdapat 4 langkah sebagai dasar dalam membangun suatu brand yang 

selalu ditanyakan konsumen yaitu diawali dengan identity, meaning, response 

sampai dengan relationship. Tanpa identitas (identity) yang jelas, tidak akan ada 

suatu makna yang tercipta (meaning). Ketika makna tidak tepat, maka tidak akan 

tercipta reaksi (response) yang baik oleh konsumen, juga akan berpengaruh pada 

hubungan (relationship) pada brand jika tidak diperolehnya reaksi yang tepat oleh 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Branding Ladder 
 (Keller, Strategic Brand Mangement : Building, Measuring & Managing Brand Equity, 2014) 

 

Faktor adanya brand equity dapat dilihat dari panduan Customer-Based 

Brand Equity Pyramid, dimana ekuitas akan tercapai jika brand berada di 

tingkatan paling atas. Bagian kiri dari piramida merpresentasikan “rute rasional” 

untuk membangun brand, sedangkan bagian kanan merepresentasikan “rute 

emosional. Sebuah brand yang kuat dapat dibangun dari kedua sisi rute piramida 

tersebut. Puncak teratas piramida jika brand tersebut sudah dianggap Top of Mind. 
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Gambar 2.2. Customer-based Brand Equity Pyramid 
 (Keller, Strategic Brand Mangement : Building, Measuring & Managing Brand Equity, 2014) 

2.1.2. Brand Awareness 

Menurut Keller (2008:54), brand awareness berhubungan dengan kekuatan akan 

jejak suatu brand dalam memori, dapat dipastikan dengan kemampuan konsumen 

untuk mengidentifikasikannya dalam berbagai kondisi. 

2.1.2.1 Brand Recognition  

Kemampuan konsumen untuk menegaskan suatu merek tertentu ketika 

diberikan petunjuk. Adanya repetisi pemaparan akan sebuah brand dapat 

meningkatkan recognition konsumen untuk mendapat pengalaman dalam 

bentuk melihat, mendengar maupun memikirkan akan nama brand, logo, 

karakter kemasan, promosi, iklan, sponsorship, marketing, publisitas dan 

public relation, maka semakin kuat tercatat brand tersebut dari ingatan. 
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2.1.2.2 Brand Recall  

Kemampuan konsumen untuk mengingat merek dari ingatan saat diberikan 

suatu kategori produk, kebutuhan yang dipenuhi dari kategori tersebut, 

juga saat membeli dan situasi kebutuhannya. Dengan adanya brand 

element yang kreatif dan brand positioning yang ideal, membangun 

asosiasi akan image positif untuk terjadinya recall. 

Meningkatnya brand recognition akan memperbaiki brand recall, 

kemudian berhubungan dengan ingatan akan kategori produk atau tanda 

konsumsi lainnya. Hal ini yang akan mendukung terciptanya suatu brand 

awareness. 

2.1.3. Brand Image 

Persepsi konsumen yang tercermin dari asosiasi akan arti, karakteristik dan 

informasi akan suatu brand dalam ingatannya. (Keller, 2008:51) Keseluruhan 

respon dan hubungan konsumen akan suatu brand tergantung pada ciri spesifik 

dan manfaat dari brand tersebut. Kepercayaan akan asosiasi suatu brand adalah 

pemikiran deskriptif seseorang pegang akan suatu brand yang dihubungkan dari 

berbagai keuntungan yang didapat dan kompetitornya.  

2.1.4. Brand Communication 

Arti dari brand communication menurut Bell (2008:49) adalah penempatan 

sebuah brand secara layak di pasar dengan tujuan untuk memberikan pengaruh 

positif pada consumer behaviour terhadap brand tersebut. Tujuannya untuk 

membangun brand awareness dan brand image. 
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Brand communication adalah suatu channel bagi perusahaan untuk 

mendeklarasikan komitmennya akan brand promise yang dimiliki. Menurut 

Hasanali, Leavitt & Williams (2005:36), terdapat empat dasar yang berhubungan 

pada terbentuknya brand communication, yaitu : 

1. Karakteristik penting dalam adanya brand communication seperti: 

a. Sufficiency : investasi untuk membuatnya harus memadai untuk 

menghadapi dampak yang ditimbulkan. Adanya kekurangan dana dapat 

menggagalkan terbentuknya brand awareness. 

b. Consistency : adanya  konsistensi dalam tersebarnya pesan, dan juga 

konsistensi akan penggambaran brand di segala koneksi dan divisi dari 

suatu organisasi atau perusahaan. 

c. Stability : mempertahankan stabilitas derajat dan kontinuitas dana dalam 

jangka waktu berkelanjutan. 

d. Focus : memusatkan usaha komunikasi di level yang ditentukan dengan 

mengutamakan nilai dan manfaat yang ingin disampaikan dalam bentuk 

pesan yang merefleksikan brand sepanjang waktu. 

2. Harus menggambarkan kekuatan, image dan kepemimpinan dari segala variasi 

bentu sarana dan target audiens. 

3. Brand yang baik dibangun dari dalam hingga luar dengan diferensiasi pesan 

yang ingin disampaikan. 
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4. Brand yang kuat dapat beradaptasi dan menyaring berbagai elemen seiring 

berjalannya waktu, namun tetap memegang pendirian akan sejarahnya. 

2.2. Campaign 

Definisi campaign menurut Maxime Paetro, dikutip dalam buku Altstiel & Grow 

(2006:131) adalah suatu rangkaian iklan oleh suatu produk atau jasa dari sebuah 

perusahaan dengan tujuan mengkomunikasikan suatu pesan dari pembuat iklan 

pada konsumennya secara individual dan efektif.  

2.2.1. Kriteria Campaign 

Menurut Altstiel & Grow (2006:131), suatu proyek komunikasi pemasaran dapat 

digolongkan sebagai suatu campaign jika dapat dikategorikan dalam kriteria 

berikut yaitu : 

1. Memiliki Sasaran secara Umum 

Dapat difokuskan pada target audiens yang jelas, memiliki awareness, 

pemahaman dan tujuan dalam suatu jangka waktu tertentu.  

2. Memiliki suatu Tema Kesatuan 

Baik terdiri dari tagline, desain grafis sampai dengan copywriting, suatu campaign 

tersebut harus dapat dikaitkan konsumen dalan satu sifat yang merepresentasikan 

brand. Tidak harus sama namun memiliki pesan yang konsisten.  

3. Memiliki Bentuk yang Terkoordinasi 

Tergantung dengan waktu yang ditentukan, seluruh elemen dapat dimunculkan 

serempak secara bersamaan atau elemn baru dapat ditambahkan mengikuti 
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perubahan lingkungan pemasaran seperti musim tertentu dan tanggapan yang 

dilakukan kompetitor. Adanya media dan promotion planning diperlukan karena 

mempengaruhi strategi kreatif yang dibuat. 

2.2.2. Jenis Campaign 

Terdapat beberapa situasi yang dapat direkomendasikan untuk dibuat solusi 

komunikasi pemasaran dalam bentuk campaign (Parente & Strausbaugh-

Hutchinson, 2014:314), yaitu :  

1. A New Product Introduction 

Situasi ini menginginkan proses marketing dan segala indormasi yang 

mendukung pembuatan advertising adalah baru, sehingga diperlukan strategi 

khusus yang direkomendasi dan perencanaan yang tertulis. 

2. A Holistic, Intregrated Marketing Communication Campaign 

Situasi ini menginginkan skenario yang membutuhkan pengetahuan dan 

membutuhkan taktik “through the line” yang meliputi pendekatan massa dan 

tersusun seperti promotion, personal selling, direct marketing maupun 

kombinasi antara traditional dan nontraditional marketing. Dibutuhkan 

kemampuan perencanaan dari riset, strategi, pemilihan taktik yang tepat 

hingga eksekusi. 

3. A Small Campaign 

Small campaign adalah bentuk pengerucutan fokus dari waktu, budget hingga 

target dimana campaign akan dilaksanakan, merupakan tugas-tugas kecil yang 
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biasa ada dalalm proses advertising. Biasanya, advertising agency memiliki 

strategi perencanaan yang telah dipersiapkan untuk mempertahakan hubungan 

kontrak kerja. 

4. A Local or Regional Campaign or Test Market 

Situasi berikut memiliki suatu batas yang jelas, sehingga harus dipastikan 

bahwa tidak akan ada extended campaign untuk melakukan test market secara 

ulang atau national campaign.  

5. A Trade Campaign aimed at Building support among Distributors and 

Retailers 

Situasi ini adalah situasi khusus yang diperuntukkan bagi client, bukan untuk 

konsumen. Makan dibutuhkan strategi komunikasi yang menyediakan 

pembahasan akan pertimbangan perdagangan dan suatu marketing 

communication dapat digunakan untuk membangun dukungan perdagangan. 

6. A Special Project involving Small Client with a Limited Budget 

Situasi ini dapat disebut sebagai campaign pembelaan. Perencanaan yang ada 

harus secara singkat dan terfokus dalam jumlah media yang kecil dan 

kesempatan melakukan pemasaran. Walaupun tidak terdapat dana yang cukup 

untuk melakukan perencanaan riset dan evaluasi, tetap lakukan proses 

pembuatan campaign secara terstruktur. 
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2.3 Promosi 

Menurut Belch & Belch (2009: 18), promotion didefinisikan sebagai koordinasi 

dari segala usaha inisiatif penjual untuk menyusun channel informasi dan persuasi 

untuk menjual produk, jasa atau suatu ide. 

 Cara-cara dasar untuk menciptakan elemen komunikasi dalam marketing 

untuk target konsumen dapat disebut dengan promotional mix seperti : 

advertising, direct marketing, sales promotion, public relation, personal selling 

yang berpengaruh dalam program IMC (Integrated Marketing Program). 

Gambar 2.3. Promotional Mix 
 (Keller/Strategic Brand Mangement : Building, Measuring & Managing Brand Equity, 2014) 

2.4 Iklan (Advertising) 

Iklan/advertising adalah bentuk komunikasi non-personal yang dibayar dan 

disponsori, mengenai suatu organisasi, produk, jasa, atau ide. Komponen non-

personal yaitu dengan media massa seperti radio, majalah, koran yang dapat 

menyebarkan pesan kepada kelompok besar dalam waktu yang sama. (Belch & 

Belch, 2009:18)  
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Iklan mempunyai nilai penting dalam membangun brand equity dan 

memiliki kekuatan untuk menginformasikan serta mempengaruhi persepsi 

konsumennya dan dapat membangun alasan konsumen untuk membeli. 

2.4.1 Strategi Kreatif Periklanan 

Kreativitas periklanan adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan ide yang 

segar, unik dan layak menjadi solusi untuk masalah komunikasi. (Belch & Belch, 

2011:271) Pendekatan yang digunakan untuk membentuk cara yang tepat yaitu : 

1. Unique Selling Point (USP) 

Suatu produk harus menemukan keunikannya sehingga tidak mudah ditiru 

kompetitor. Maka, iklan yang disampaikan harus kuat dan dapat menggerakan 

massa dengan benar-benar mengatakan bahwa konsumen akan mendapatkan 

keuntungan jika membelinya.  

Contoh iklan yang menonjolkan USP adalah iklan brand Colgate yang 

merupakan produk pasta gigi. Dalam iklan tersebut, Colgate menunjukkan 

kelebihan dari produknya yang benar-benar terkonsentrasi akan perawatan 

kesehatan gusi, mulut dan gigi dan kerugian jika tidak merawat kesehatan 

tersebut yang akan berakibat sama fatalnya dengan penyakit lainnya seperti 

stroke, diabetes dan lainnya. Colgate mengkomunikasikannya secara berbeda 

dengan kompetitornya yang mungkin hanya menampilkan pasta gigi untuk 

kesehatan mulut dan gigi dan untuk memutihkannya.  
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Gambar 2.4. Colgate Total Fights Ads 
(http://dentistry.deardoctor.com/nxtbooks/deardoctor/issue2/index.php) 

2. Brand Image 

Dalam membuat suatu iklan yang berhasil, diperlukan pembangunan image 

yang menarik bagi pengguna produk. Hal ini menjadi sangat penting jika 

harus bersaing dengan produk yang memiliki merek yang mirip.  

Contoh iklan yang menonjolkan brand image adalah iklan brand 

Whole Foods Market yang menampilkan image akan produk-produknya 

secara organik dan alami. Strategi baru yang ingin ditampilkan Whole Foods 

Market melalui iklannya adalah dengan menonjolkan tagline “Passionately 

Picky”, dimana brand mereka memilih secara detil dengan benar-benar setiap 

produk yang dijual dan hanya untuk kualitas terbaik saja. Iklan yang 

ditampilkan tiap produk secara spesifik dan memperlihatkan cara terbaik 

dalam mendapatkannya sehingga memang kualitas terbaiklah yang didapat 

konsumen bagi tiap produk yang dimiliki Whole Foods Market. 
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Gambar 2.5. Whole Foods Market Ads 
(http://www.setteradvertising.com/4-examples-of-brand-strategy-driving-organizational-

success/) 

3. Inherent Drama 

Salah satu strategi dalam penjualan adalah mencari karakter produk yang dapat 

membuat konsumen membelinya. Iklan harus berdasarkan pada tujuan yang 

menguntungkan konsumen dengan adanya penekanan yang dramatis dalam 

mewujudkan keuntungan tersebut. 

Contoh iklan yang menonjolkan inherent drama adalah iklan Hallmark 

yang memproduksi kartu ucapan. Hallmark dalam iklannya menampilkan 

cuplikan peristiwa dimana kartu ucapan yang dibuka dan ditujukan untuk 

penerimanya dalam rangka keberhasilan yang dicapai, dengan dilengkapi 

copywriting, “Take a moment, send what you mean”. Hallmark ingin 

menggambarkan brand-nya yang mewakili berbagai situasi bahwa hanya dengan 

kartu ucapan ternyata dapat memiliki arti lebih besar dari itu karena benar-benar 
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mewakili perasaan dan ungkapan yang ingin disampaikan pengirimnya. Hallmark 

ingin target konsumen menjadi sosok yang memilih untuk menggunakan kartu 

ucapan mereka dalam mengungkapkan kata-kata yang tidak dapat disampaikan 

secara langsung, namun tetap dapat mengena dan berarti bagi penerimanya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Hallmark Ads 
(https://id.pinterest.com/pin/282389839108156108/?lp=true) 

4. Positioning 

Dasar dari suatu iklan adalah untuk memposisikan produk atau jasa dalam ruang 

pikiran konsumen. Positioning adalah suatu dasar dari strategi kreatif akan image 

yang dikorelasikan oleh konsumen akan suatu produk ketika bersaing dalam suatu 

kategori produk atau jasa. 

Contoh iklan yang menonjolkan positioning adalah Q-HorsePower yang 

merupakan brand synthetic motor oil untuk mobil bertenaga kuda. Ditonjolkannya 

positioning akan korelasi akan tenaga kuda dengan Ferarri yang merupakan 

mobil dengan tenaga kuda yang berkualitas sangat baik. Q-HorsePower ingin 

menunjukkan bahwa target audiens yang ingin merasakan mobilnya memiliki 
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kualitas yang lebih baik dan dapat mengalahkan Ferarri, harus memilih Q-

HorsePower sebagai solusi.  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Q-HorsePower Ads 
(https://id.pinterest.com/pin/282389839108156108/?lp=true) 

2.4.2 Media Iklan 

Menurut Baron & Sissors (2010:10), terdapat klasifikasi media yang biasa dipakai 

dalam periklanan yaitu : 

1. Media Massa Tradisional 

Sangat cocok untuk menyebarkan iklan yang bertemakan hiburan maupun 

pembelajaran kepada target audiens yang besar secara bersamaan. Contohnya 

adalah koran maupun majalah dan billboard. 
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2. Media Non-Tradisional 

Bentuk media yang berlokasi di luar rumah sehingga dapat mencolok 

dibanding kompetitornya. Media ini membutuhkan tempat yang dapat 

membuat publik merasa unik akan adanya peletakkan iklan tersebut. 

Contohnya adalah iklan televisi di escalator, poster, dan spanduk. 

3. Online Media 

Media yang dapat diakses oleh user melalui medium Internet, dapat berupa 

website, video streaming, serch engine marketing dan sosial media seperti 

facebook, twitter dan instagram. 

4. Media Khusus 

Media khusus adalah media yang memiliki kategori tertentu yang tujuannya 

adalah menargetkan secara langsung iklan kepada target audiensnya. Contoh 

majalah hobi dan katalog. 

2.4.3 Elemen Visual dalam Advertising 

Menurut Blakeman (2015), terdapat elemen visual yang dibutuhkan sebagai 

identifiers dalam menyusun suatu advertising atau promotional campaign. 

Pemilihan elemen visual dipertimbangkan dari keuntungan yang diterima 

konsumen, target audiens, brand image dari perusahaan, positioning, pemilihan 

bentuk verbal dari cara mengkomunikasikan dan media yang dipilih dalam 

pengaplikasian. Elemen-elemen visual tersebut antara lain: 
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2.4.3.1 Layout Styles 

Pemilihan gaya layout sangat membantu dalam menentukan brand’s 

personality yaitu dengan mengatur elemen yang ada dalam suatu halaman. 

Berikut merupakan layout styles : 

1. Big Type 

Ketika memiliki headline yang kuat dan informatif, buatlah sebesar 

mungkin sehingga dapat menarik perhatian audiens. Di samping itu, 

visual yang mungkin ada maupun tidak dapat dimunculkan dengan 

kecil dan memegang peran sekunder. Keberadaan body copy biasanya 

tidak menjadi peran yang utama.  

2. Circus 

Circus layout adalah pengaturan layout yang menunjukan keseluruhan 

informasi yang ingin ditampilkan secara visual maupun verbal 

disatukan. Tidak heran ketika muncul variasi typeface dengan berbagai 

macam ukuran dan warna maupun penempatan bentuk yang 

ditampilkan dengan berbagai ukuran. Pertimbangkan untuk 

mengelompokkan elemen visual pada bagian tertentu dan sediakan 

white space sebesar mungkin. 

3. Copy-heavy 

Jenis layout ini bersifat informatif. Penampilan headline yang besar 

dan memakan baris cukup banyak dengan visual yang tergolong kecil, 

biasanya difokuskan pada produk, logo maupun packaging. 
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Pendekatan ini sangat baik untuk memasarkan produk baru, dimana 

copywriting yang panjang difungsikan untuk mengedukasi target 

audiens. Penambahan bodycopy maupun warna dapat digunakan 

supaya tidak memberi kesan membosankan pada jenis layout ini. 

4. Frame 

Jenis layout ini menampilkan frame di sekeliling advertisement yang 

dapat ditampilkan sebagai pembatas ukuran iklan atau sebagai graphic 

box yang melampirkan iklan itu sendiri. Border ini biasanya digunakan 

untuk iklan di majalah maupun direct mail.  

5. Mondrian 

Layout yang bersifat abstrak ini biasanya menampilkan bentuk 

geomteris untuk membagi iklan menjadi beberapa bagian. Tujuannya 

adalah untuk mengarahkan audiens terhadap cara membaca iklan. 

Caranya adalah dengan mengisolasi headline, logo, bodycopy maupun 

visual ke dalam bentuk tertentu sehingga tiap bagian dapat dilihat 

secara satu persatu. 

6. Multi-Panel 

Layout ini menampilkan beberapa bentuk kolom, baik ditempatkan 

secara urut maupun secara acak. Biasanya digunakan untuk 

menonjolkan produk maupun menceritakan suatu kisah dalam iklan. 

Setiap panel ditemani oleh caption atau copy bubble yang digunakan 

untuk mengganti fungsi dari bodycopy.    
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7. Picture Window 

Layout jenis ini menampilkan visual yang sangat besar sehingga 

memakan 2/3 dari halaman iklan yang tersedia. Headline biasanya 

ditempatkan di bagian atas. Kegunaan dari layout ini adalah dengan 

tidak ingin menonjolkan teks yang hanya bertujuan sebagai partner 

dari visual. 

8. Rebus 

Layout jenis ini biasanya ditempatkan pada visual yang kecil namun 

banyak dan blocking teks pada halaman iklan. Layout ini sangat baik 

untuk menunjukkan fitur terbaik dari produk, dimana wrapping text 

berfungsi untuk mengisolasi inti dari copy dan menyederhanakan teks 

yang menguasai halaman. 

9. Shillouette 

Layout style ini sangat baik digunakan jika terdapat beberapa visual 

yang harus dimasukan dalam satu iklan. Dengan mengelompokkan 

visual tersebut pada bagian tertentu dan bentuk yang tidak biasa, dapat 

menambahkan ukuran dari white space dan arahan mata dalam melihat 

flow dari iklan. Bodycopy biasanya ditempatkan di samping gambar, 

untuk menonjolkan harga maupun fitur tertentu dari produk. 

 

Perancangan Visual Advertising..., Pramesya Arstyawangi, FSD UMN, 2018



23 
 

2.4.3.2 Visual Images  

1. Photographs 

Fotografi adalah cara yang baik dalam menunjukkan fitur dari produk 

dalam setting tertentu maupun ketika digunakan. Realitas dari fotografi 

dapat membantu target untuk melihat produk secara spesifik dan nyata, 

fokus pada detil tekstur, kegunaan dan bentuk tertentu. Fotografi dapat 

digunakan untuk mengatur mood dan mendramatisasi aktivitas yang 

ingin ditampilkan produk. 

2. Illustration 

Ilustrasi memiliki gaya akan kualitas komunikasinya namun memiliki 

kekurangan akan kesesuaian dengan realita. Walaupun begitu, persepsi 

dan mood dapat dibentuk dengan gaya dari ilustrasi yang digunakan. 

Jika tujuan dari iklan adalah untuk menunjukkan teknis secara alami, 

maka ilustrasi adalah pilihan yang tepat dalam 

mengkomunikasikannya. 

3. Graphic Design 

Graphic design adalah cara komunikasi dengan menampilkan bentuk 

abstrak atau geometris suatu bidang, warna dan type untuk 

merepresentasikan perusahaan, produk, brand, service atau tujuan 

sosial. Sebuah garis sederhana dapat disebut sebagai graphic, seperti 

callout box yang bertujuan untuk menonjolkan copy.   
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2.4.3.3 Spokespeople and Character Representatives 

1. Spokespeople 

Pemilihan dari spokespeople harus merupakan perwakilan maupun 

bentuk perwujudan dari target audiens. Cara memilih talent tidak boleh 

dianggap remeh karena latar belakang mereka akan merefleksikan 

brand yang ingin ditunjukkan. Spokespeople bisa berupa artis atau 

celebrity maupun orang biasa. 

2. Character Representatives 

Pemilihan dari character representatives akan merepresentasikan suara 

maupun wajah dari brand. Animated character tergolong lebih murah 

dan dapat lebih diatur karena dapat disesuaikan sendiri. Bentuk dari 

character representatives juga harus menyesuakan target dari audiens 

yang dituju dan memiliki kesamaan personality, sehingga target dapat 

merasakan kesamaan sifat dan perilaku dengan brand yang 

dikomunikasikan. 

3. Symbolism of Color 

Penggunaan warna sangat mempengaruhi efek dari pesan yang ingin 

disampaikan. Pengaruhnya sangat besat terutama bagi readability dan 

legibility dari headline pada iklan yang ditampilkan. Ketika 

menempatkan copy, pastikan untuk membuat background tidak 

bertabrakan dengan type. Pemilihan kombinasi warna juga harus 

disesuaikan secara aman, menyesuaikan warm atau cool dari warna 

yang dipilih. 
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4. Logo 

Logo merupakan representasi dari brand, company, image dan 

kegunaan. Penempatan logo difungsikan untuk membantu target 

audiens menidentifikasi informasi, biasanya ditempatkan di dekat 

tagline atau slogan, selain itu bisa juga ditempatkan di pojok dari iklan, 

sehingga menjadi daya tarik visual maupun verbal terakhir yang diliat 

target audiens. Logo tidak harus sesuai dengan iklan yang ditampilkan 

karena terpisah dari pesan yang dibuat dalam iklan. Logo yang modern 

dapat ditampilkan bersandingan dengan slogan.  

2.4.4 Dentsu’s AISAS Model 

Dentsu’s AISAS model, yang merupakan perubahan dari AIDMA yang dianjurkan 

oleh Dentsu menurut Gerbarg dalam buku Television Goes Digital (2008 : 58), 

yaitu  : 

1. Attention 

Tahap pertama kali untuk menyadarkan para target konsumen akan produk 

maupun iklan yang ditawarkan suatu brand. 

2. Interest 

Tahap agar target konsumen dibangkitkan ketertarikannya dengan mengambil 

perhatian dari konsumen akan suatu produk atau iklan yang ingin 

disampaikan. 
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3. Search 

Tahap dimana target konsumen mulai melakukan pencarian akan produk yang 

menarik perhatian mereka untuk mendapatkan detail lebih jauh dalam 

internet. Penempatan bentuk promosi akan tahap “search” sedapat mungkin 

ditempatkan secara tepat agar menyediakan informasi yang akurat pula saat 

tahap pencarian. 

4. Action 

AISAS model yang memang diperuntukkan untuk target konsumen yang sudah 

dekat dengan Internet. Maka, setelah tahap search, dimana konsumen 

mendapatkan detail produk yang telah menarik perhatian, konsumen dapat 

langsung melakukan pembelian secara langsung secara online. 

5. Share 

Ketika konsumen mempertimbangkan untuk membeli suatu produk, mereka 

juga fokus akan ulasan dari pengguna nyata yang dapat menjadi pemicu 

penentuan keputusan bagi pembeli potensial lainnya, sehingga pendapat 

konsumen mengenai produk sangat berpengaruh dan membentuk suatu siklus. 

Melalui AISAS model, pemasar dapat mengatur WOM (word of mouth) yang 

tersebar di Internet. 
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Gambar 2.8. Dentsu’s AISAS model 
(https://id.pinterest.com/pin/282389839108156108/?lp=true) 

2.5 Copywriting 

Menurut Bowdery (2008:10), seorang copywriter ikut serta dalam berbagai 

perbedaan bentuk advertising maupung promotional event, dengan membentuk 

cara cerdas dalam berkata-kata dan keaslian dalam menemukan ide yang 

merupakan bagian dari proses kreatif. 

 Dikutip dari buku  Advertising : Principle & Practice (2014:460), terdapat 

beberapa prinsip untuk menggunakan copywriting secara efektif yaitu: 

1. Be Succinct 

Menggunakan kalimat dan paragraf yang pendek dan familiar. 

2. Be Single-minded 

Fokus pada satu poin dan sediakan bukti yang cukup untuk mendukungnya. 
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3. Be Specific 

Tidak menghabiskan waktu pada hal-hal yang terlalu umum, namun langsung 

membahas pada pesan yang spesifik sehingga dapat menyerap perhatian yang 

lebih banyak dan lebih memorable. 

4. Get Personal 

Di saat memungkinkan, sapa audiens secara langsung dengan kalimat seperti 

“kamu” dan “punyamu” dibandingkan dengan “kami” atau “mereka”. 

5. Be conversational 

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa percakapan sehari-hari sehingga 

seakan terasa seperti dua orang yang sedang berbicara.  

6. Be Original 

Dalam rangka mempertahankan copy yang dibuat tetap kuat dan persuasif, 

hindari frasa khas advertising, kalimat yang dilebih-lebihkan dan klise. 

7. Use Variety 

Dalam menambah ketertarikan visual dalam print dan TV advertisement, 

hindari copy yang terlalu panjang dan memblocking. Pada print advertising, 

pecahkan copy pada paragraf yang pendek. Pada iklan TV, selakan monolog 

dengan visual produk, sound effect dan dialog.  

 

8. Use Imaginative Description 
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Gunakan bahasa kiasan yang menggugah untuk membangun suatu gambaran 

pada pikiran konsumen. 

2.5.1 Headline 

Headline merupakan elemen terpenting dalam copy. Menurut Altstiel & Grow 

(2006:150), headline yang baik adalah headline yang menarik perhatian, 

tersampaikan pada prospek yang tepat, mengarahkan pembaca pada teks dan 

melengkapi sinergi dari visual secara keseluruhan.  

 Terdapat beberapa kategori dari headline untuk digunakan sesuai 

fungsinya, yaitu : 

1. News  

Digunakan untuk mengenalkan produk, fitur atau brand yang baru. 

2. Direct Benefit 

Digunakan untuk menjanjikan kelebihan atau menonjolkan keuntungan utama 

dari produk. 

3. Curiousity 

Digunakan untuk membuat audiens berpikir dalam mencari ide utama yang 

berada di body copy. 
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4. Emotional 

Digunakan untuk menjual image atau menyampaikan rasa atau emosi tertentu 

bagi audiens yang membaca. 

5. Directive 

Digunakan jika ingin membuat audiens untuk melakukan sesuatu. 

6. Hornblowing 

Digunakan untuk mengesankan audiens akan prestasi dalam menjadi yang 

terbaik, tercepat dan lainnya. 

7. Comparison 

Digunakan untuk membedakan brand dari kompetitor dengan menggunakan 

teknik metafora dalam mendeskripsikan produk. 

8. Label 

Digunakan saat ingin memfokuskan pada nama brand, nama produk dan 

campaign tagline dibanding menampilkan kegunaan maupun fitur kelebihan 

produk. 

2.6 Perilaku Konsumen 

Menurut American Marketing Association (AMA), arti dari consumer behavior 

adalah interaksi dinamis dari pengaruh, kesadaran, perilaku dan lingkungan 

dimana manusia yang menyalurkan pertukarannya dengan berbagai aspek 

kehidupan. 
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Perilaku konsumen terdiri dari dua aspek yaitu aktivitas penentuan 

keputusan dengan proses yang panjang kemudian berakhir dengan aktivitas 

pembelian. Konsumen adalah individu yang sangat kompleks serta memiliki 

kebutuhan sosial dan psikologi yang berbeda, selain untuk bertahan hidup. 

Perbedaan segmen juga membedakan kebutuhan dan prioritas konsumen. 

Segmentasi pasar dan konsep pemasaran adalah langkah yang harus dibangun 

untuk menentukan strategi pemasaran yang sesuai sehingga dapat memuaskan 

kebutuhan konsumen. (Batra, 2009:9) 

2.7 Positioning 

Positioning adalah suatu usaha yang efektif secara kritis yang dilakukan untuk 

melawan kompetitor dalam rangka membantu konsumen mengerti bahwa usaha 

tersebut lebih baik dan berbeda. Pengembangan positioning dilakukan setelah 

memahami dan menilai penawaran dan kekuatan dari kompetitor. (Crane & 

Mayer, 2013) 

Terdapat 3 dimensi terpenting untuk menentukan positioning sebuah usaha 

yang masing-masing dapat menuntun pada insights penting dan cara komunikasi 

sebenarnya, yaitu : 

1. Functional Positioning 

Penentuan functional positioning adalah dengan mengindentifikasikan kompetisi 

yang terbaru dan langsung, menganalisa kompetitor secara sistematis yang 

berhubungan dengan atribut penting seperti harga, produk atau jasa, kualitas dan 
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performa. Dasar dari  functional positioning adalah rencana seperti apakah yang 

dapat membedakan dari atribut penting tersebut.  

 Contoh brand yang menerapkan functional positioning adalah Amazon. 

Bersaing dengan kompetitornya di bidang bisnis distribusi, Amazon tetap 

mengidentifikasi brand dirinya dengan desain, performa dan harga dari channel 

yang dibentuk menjadi fokus utama yang relatif jika dibandingkan dengan 

kompetitor. 

2. Emotional Positioning 

Kekuatan dari emotional positioning yaitu dapat menuntun sebuah brand agar 

branding dan buying experiences menjadi sama kuatnya sehingga harus dibawa 

bersama produk. Dalam membentuk positioning ini membutuhkan mindset yang 

berbeda, dengan mengabaikan faktor harga, fungsi dan ciri produk. Adanya rasa 

senang ketika mengkonsumsi produk yaitu dengan memunculkan emosi tertentu 

merupakan hal yang penting.   

Contoh brand yang menerapkan emotional positioning adalah M&Ms. 

Brand tersebut menempatkan dirinya pada positioning sebagai produk yang fun 

dan personalized, perubahan target pasar yang lebih mencerminkan jenis 

produknya dalam keunikannya sebagai coklat hadiah yang lebih premium. 

Penempatan positioning yang baru ini dengan sukses membuat M&Ms berhasil 

menjual produknya dalam pasar yang lebih sesuai dan menjadi lebih laku. 
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3. Social Positioning 

Adanya social positioning penting jika target yang dituju adalah konsumen 

berusia muda (millenials). Golongan ini cenderung peduli akan tanggapan 

masyarakat sekitarnya, dimulai dari pola hidup yang sehat dan konsumsi yang 

bertanggung jawab, menjaga kelangsungan lingkungan dan awareness yang 

berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan untuk membeli.  

Contoh brand yang menerapkan social positioning adalah TOMS shoes. 

Brand tersebut menempatkan dirinya pada positioning yang unik yaitu “pada 

setiap sepasang sepatu yang dibeli oleh konsumen mana TOMS akan memberikan 

sepasang sepatu pula bagi anak-anak yang membutuhkan. Satu untuk satu.” Hal 

ini menunjukkan sikap dari perusahaan yang mendukung sustainability dan dapat 

menambahkan poin ekstra bagi marketing dari perusahaan. Konsumen ingin 

merasakan kesenangan tersendiri jika perusahaan mengutamakan kualitas produk 

dan pelayanan yang baik.  

2.8 Desain 

Desain adalah fungsional, sebuah representasi visual dan penuh makna. Desain 

merupakan solusi visual akan masalah yang dinyatakan dalam suatu strategi. 

Tujuan desain yang baik yaitu agar dapat berkomunikasi jelas, cepat dan efektif. 

(Shah, 2009: 426) 

Menurut Anggraini & Nathalia (2014), terdapat beberapa prinsip dalam 

desain yaitu : 
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1. Keseimbangan (Balance) 

Pembagian berat yang sama baik secara visual maupun optik disebut 

keseimbangan. Desain yang seimbang adalah yang nyaman dipandang. 

Terdapat dua jenis dalam menciptakan keseimbangan 

2. Keseimbangan Simetris 

Penyusunan elemen grafis pada sisi atas, bawah, kanan dan kiri secara setara. 

3. Keseimbangan Asimetris 

Penyusunan yang lebih variatif yaitu dengan meletakan elemen grafis dengan 

tidak setara, namun tetap terasa seimbang. Dapat dilakukan dengan 

menentukan warna yang berbeda.  

4. Irama (Rhythm) 

Penyusunan elemen desain secara berulang, baik dengan repetisi maupun 

variasi. Repetisi dilakukan dengan bentuk yang sama berulang dan konsisten, 

sdangkan variasi yaitu pengulangan dengan menyertakan perubahan bentuk, 

warna maupun posisi.  

5. Dominasi (Emphasis) 

Prinsip dominasi menjadi suatu keharusan dalam karya seni dan desain karena 

menjadi pusat daya tarik. Fungsinya adalah untuk menginformasikan makna 

yang ingin disampaikan. Beberapa cara untuk menonjolkan suatu elemen 

visual yaitu : 

a. Kontras : Memberikan perbedaan untuk objek penting dibanding objek 

lainnya 

b. Isolasi Objek : Objek penting diletakkan terpisah dengan objek lainnya. 
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c. Peletakkan Objek : Suatu objek penting seharusnya memiliki stopping 

power, yaitu kemampuan untuk menarik perhatian audiens agar tidak 

berlalu begitu saja. 

6. Kesatuan (Unity) 

Suatu desain yang harmonis, yaitu memiliki hubungan antara segala unsur 

rupa yang ada, maka akan membentuk suatu kesatuan.  

2.8.1 Teori Warna 

Warna dapat didefinisikan secara objektif/fisik berupa sifat dari pancaran cahaya 

sedangkan secara subjektif/psikologi adalah pengalaman penglihatan. (Sunyoto, 

2010: 12) 

 Warna adalah symbol dari suatu persetujuan dari keberagaman budaya, 

pendapat walaupun terkadang bertentangan. (Morioka, 2008:26) Warna yang 

memiliki arti dan asosiasinya sebagai berikut : 

1. Merah  

Dapat diasosiasikan dengan kemarahan, cinta, semangat, agresif dan energi. 

 

 

 

Gambar 2.9. Red 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Red, 2017) 
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2. Kuning 

Warna ini diasosiasikan dengan matahari, optimism, dan kegembiraan 

maupun akan suatu peringatan. 

 

 

 

Gambar 2.10. Yellow 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow, 2017) 

3. Biru 

Warna yang biasa diasosiasikan akan suatu kedamaian, maskulinitas, 

kesetiaan dan dingin. 

 

 

Gambar 2.11. Blue 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Blue, 2017) 

4. Hijau 

Warna hijau diasosiasikan dengan alam, kesuburan, dan kesuksesan. 
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Gambar 2.12. Green 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Green, 2017) 

5. Ungu  

Warna ungu dapat diasosiasikan dengan spritualitas, keagungan, imajinasi 

dan mistis. 

 

 

Gambar 2.13. Purple 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Purple, 2017) 

6. Oranye 

Warna oranye diasosiasikan kesegaran, kesehatan, kreativitas, dan energi 

yang bersemangat. 

 

 

Gambar 2.14. Orange 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Orange, 2017) 

 

 

Perancangan Visual Advertising..., Pramesya Arstyawangi, FSD UMN, 2018



 
 

38 

7. Hitam 

Warna yang diasosiasikan sebagai simbol pengetahuan, kekuatan, dan 

elegan. 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Black 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Black, 2017) 

8. Putih 

Warna putih diasosiasikan dengan kesucian, kepercayaan, keberuntungan 

dan keseimbangan. 

 

 

Gambar 2.16. White 
(https://en.wikipedia.org/wiki/White, 2017) 

9. Abu-abu 

Warna ini dapat diasosiasikan dengan industrial, kehormatan, dan simbol 

persahabatan. 
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Gambar 2.17. Grey 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Grey, 2017) 

2.8.2 Grid 

Grid berfungsi sebagai penyedia struktur bagi elemen desain yang mempermudah 

dan menyederhanakan proses kreatif desainer dalam membuat keputusan. 

(Ambrose & Harris, 2012 : 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. 3x3 Grid – Rule of Thirds 

(Digital Design for Print and Web: An Introduction to Theory, Principles, and Techniques, 

2011) 
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Penggunakan 3x3 grid kolom menurut Elam (2004,7) “dapat menyediakan 

ruang lebar untuk variasi dalam mengeksplor, sekaligus dapat memahami rule of 

thirds.” Membuat 3x3 grid dengan cara membagi medium menjadi 9 kotak 

dengan 4 titik persilangan. Jika titik persilangan digunakan untuk elemen utama 

desain, maka akan menghasilkan bentuk asimetris. Jika ditempatkan oleh elemen 

sekunder desain, maka akan menciptakan keseimbangan visual yang baik. Grid ini 

dapat diaplikasikan dalan percetakan maupun website.  

2.8.3 Layout 

Layout adalah tata peletakan suatu ruang atau bidang guna menempatkan elemen 

grafis sehingga komunikatif dan mudah diterima informasinya oleh audiens. 

(Angraini & Nathalia, 2014: 75) 

 Beberapa prinsip dalam pembuatan layout adalah sebagai berikut : 

1. Sequence 

Urutan pusat perhatian akan informasi yang ingin disampaikan pada audiens. 

Layout yang baik dapat mengarahkan audiens dari informasi yang penting ke 

kurang penting.  

2. Emphasis 

Memberikan penekanan di bagian-bagian tertentu yang ingin menjadi fokus 

penting agar audiens lebih terarah. 

3. Balance 

Penentuan keseimbangan pada pengaturan layout sangat penting, yaitu dengan 

cara simetris atau asimetris demi memberikan kesan yang sesuai dengan 

konsep. 

Perancangan Visual Advertising..., Pramesya Arstyawangi, FSD UMN, 2018



 
 

41 

4. Unity 

Penyatuan elemen desain yang diletakkan dalam suatu layout, disusun secara 

tepat dan saling berkaitan. 

2.8.4 Sistem Proporsional 

Menurut Landa, penghitungan sistem proporsional yang digunakan untuk 

membentuk proporsi yang ideal dalam pengaplikasiannya ke perancangan visual 

yaitu : 

1. Proportion 

Proporsi memiliki peran yang vital dalam desain. Ukuran dari proporsi merupakan 

hal yang vital dan merupakan bagian dari kesatuan dan keseluruhan. Peran lainnya 

adalah sebagai fungsi estetis dimana adanya harmoni antara komposisi satu 

dengan keseluruhan.  

2. Fibonacci Number 

Urutan angka yang digunakan untuk mengkonstruksi proporsi. Angka yang 

digunakan adalah urutan angka kemudian diurutkan dan merupakan penjumlahan 

dari dua urutan angka sebelumnya, sebagai contoh 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21 dan 

seterusnya. Bentuk spiral fibonacci dapat dibentuk dengan menyambungkan pojok 

yang bersebrangan dan membentuk spiral yang dapat ditemui pada bentuk 

tanaman, kerang atau bentuk lainnya di alam.  
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Gambar 2.19. Fibonacci Number 

 (Graphic Design Solutions, 2013) 

3. The Golden Ratio 

Secara umum digambarkan dengan simbol phi, dengan menggukan rumus untuk 

mencari golden number. Penjabarannya adalah panjang a yang lebih besar dari b 

dibagi dengan panjang b adalah sama dengan penjumlahan dari panjang a dengan 

b per panjang a.  

 

 

 

 

Gambar 2.20. Rumus Golden Ration 
 (Graphic Design Solutions, 2013) 

4. Rule of Thirds 

Komposisi ini seringkali digunakan bagi para pelukis, fotografer maupun 

desainer, yaitu menggunakan teknik asimetris untuk membentuk ketertarikan 

visual dan keseimbangan. Caranya adalah dengan membagi modul menjadi 9 

bagian sehingga memudahkan untuk menaruh fokus utama di perpotongan garis 

dari modul dan fokus sekunder di perpotongan garis yang bersebrangan. Garis 

horizontal dalam grid tersebut juga dapat merepresentasikan horizon line.  
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Gambar 2.21. Rule of Third 

 (Graphic Design Solutions, 2013) 

5. Modularity 

Modularity adalah prinsip terstruktur yang dibagi kedalam format beberapa 

bagian yang lebih kecil dengan menggunakan module. Arti dari module sendiri 

adalah satuan elemen tetap dengan sistem yang terstruktur. Modularity dalam 

bentuk grid dapat membantu menyusun konten yang kompleks, sehingga memiliki 

beberapa kelebihan yaitu mendasari struktur yang membentuk suatu kesatuan dan 

kontinuitas pada pengaplikasian yang banyak, konten tiap module yang dapat 

dengan mudah digantikan maupun dihilangkan, serta module yang dapat diatur 

ulang sehingga dapat menhasilkan bentuk yang berbeda namun tetap menyatu. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22. Modular Grid 
 (Graphic Design Solutions, 2013) 
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2.9 Fotografi 

Fotografi berasal bahasa Yunani yaitu kata photos yang berarti cahaya dan grafos 

yaitu melukis. Maka fotografi adalah proses melukis memanfaatkan pentulan 

cahaya, menggunakan media kamera. (Karyadi, 2017:6) 

2.9.1 Fotografi Produk 

Fotografi produk, yang merupakan istilah komersial bagi fotografi still life, sangat 

menuntut banyak faktor seperti pencahayaan yang baik, komposisi yang menarik 

dan kejelasan yang sempurna produk terlihat tanpa adanya cacat. Tingkat 

ketajaman produk harus dapat terlihat dari berbagai arah, dengan cara mengatur 

depth of field yang pendek dan juga membutuhkan apperture/f yang kecil. 

Pemilihan pencahayaan yang tepat juga menjadi faktor yang kuat agar warna, 

bentuk dan tekstur dari suatu produk menjadi menyatu. (Wittenberg, 2009:39) 

2.9.2 Fotografi untuk Iklan 

Fotografi dalam iklan memiliki pesan yang berbeda dari fotografi dokumenter. 

Fotografi dokumenter memperlihatkan objek secara dominan, sehingga audiens 

dapat percaya bahwa hal tersebut adalah fakta dan benar-benar kenyataan. Namun 

fotografi untuk iklan sudah terlihat secara keseluruhan memang disusun secara 

sengaja dan simbolik, serta terdapat penyertaan pesan yang mendampingi 

fotografi sehingga dapat mengarahkan audiens untuk fokus dengan pesan yang 

ingin disampaikan. Digunakan kata-kata untuk membantu mengartikan simbol 

visual yang ada. (Wells, 2004:210) 
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2.9.3 Lighting dalam Fotografi 

Menurut Hough (2013), penggunaan lighting dalam fotografi dapat bergunan 

untuk membentuk wajah dan karakter objek sehingga dapat memperindah kualitas 

foto. Terdapat beberapa tipe lighting yang digunakan, yaitu : 

1. Short Lighting 

Pencahayaan yang menerangi posisi sempit dari wajah karena lighting terletak 

jauh dari kamera, sehingga dapat membuat wajah terlihat lebih kurus dan juga 

membentuk garis mulut dan pipi. Short lighting dianjurkan untuk 

diaplikasikan dalam objek yang statis, karena ketika objek bergerak, bayangan 

juga akan berubah dan memberi kesan yang berbeda pula. 

 Gambar 2.23. Short Lighting 

 (Studio Photography and Lighting: Art and Techniques/, 2013) 

2. Broad Lighting 

Pencahayaan yang menerangi posisi luas dari wajah karena lighting terletak 

dekat dari kamera, sehingga membentuk garis telinga hingga dagu. Broad 

Lighting dapat memberikan kesan lebih besar terhadap objek sehingga 

dianjurkan wajah yang kurus dan panjang, biasanya untuk model professional. 
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Tidak harus khawatir dengan objek yang bergerak karena bagian depan tidak 

akan hilang menyatu dengan background.  

 

 

 

 

Gambar 2.24. Broad Lighting 
 (Studio Photography and Lighting: Art and Techniques/, 2013) 

3. Rembrandt Lighting 

Penamaannya seperti pada lukisan Rembrandt yang membuat kesan 

pencahayaan berupa segitiga terbalik di bawah salah satu sisi mata. 

Pencahayaan ini dihasilkan dari bentuk cahaya yang berada di samping depan 

objek dan menerobos melewati hidung dari objek sehingga membentuk 

segitiga. 

 

Gambar 2.25. Rembrandt Lighting 
 (Studio Photography and Lighting: Art and Techniques/, 2013) 
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4. Split Lighting 

Pencahayaan dengan split lighting memberikan kesan dramatis dengan 

peletakkan lighting mengenai hanya bagian salah satu samping dari wajah. 

Dapat memberikan efek yang bagus pada background yang gelap sehingga 

memberi kesan objek yang lama-kelamaan hilang menyatu dengan 

background. 

Gambar 2.26. Split Lighting 
 (Studio Photography and Lighting: Art and Techniques/, 2013) 

5. Butterfly Lighting 

Pencahayaan ini adalah dengan membuat kesan bayangan yang terbentuk 

dibawah hidung, sehingga membuat wajah terkesan lebih kurus dan biasa 

disebut dengan pencahayaan yang terbaik.  

Gambar 2.27. Butterfly Lighting 
 (Studio Photography and Lighting: Art and Techniques/, 2013) 
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2.7 Tipografi 

Tipografi adalah seni menyeleksi berbagai jenis tulisan, ukuran, warna, tekstur, 

elemen yang diaplikasikan pada suatu halaman maupun layar, jarak serta 

alignment dari kata-kata dan huruf. (Taylor, 2013:178) 

Gambar 2.28. Anatomy of character 
(http://www.caradesain.com/klasifikasi-font-belajar-tentang-tipografi/, 2011) 

Pemilihan suatu bentuk tulisan agar dapat diaplikasikan dalam sebuah 

proyek adalah dengan memperhatikan (Landa, 2013:42) : 

1. Konsep desain 

Pengetahuan akan klasifikasi tulisan dan sejarahnya dapat memperkuat alasan 

akan suatu pemilihan tulisan. Kesalahan pemilihan biasa terjadi dikarenakan 

adanya kebaruan tulisan lain yang dianggap lebih menarik dibanding memilih 

tulisan yang cocok untuk mengekspresikan konsep desain yang ada.  

2. Readability dan Legibility 

Penentuan suatu teks agar dapat dibaca dengan jelas sehingga proses membaca 

terbebas dari rasa frustasi adalah readability. Faktor yang menentukannya adalah 

pemilihan jenis huruf yang disesuaikan dengan pertimbangan ukuran, jarak, garis 

tepi, warna dan pemilihan kertas. Selain itu, suatu legibility yang berhubungan 
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dengan kemudahan seseorang membedakan karakter tiap huruf dalam suatu 

tulisan. 

2.8 Poster Design 

Menurut Nelson & Sykes (2013), advertising media merupakan bentuk repetisi 

poster yang diimplementasikan. Tujuannya sangat tepat sasaran pada target yang 

bergerak karena harus menarik perhatian dan dapat menyampaikan pesan yang 

ingin dituju dengan secepat hembusan napas.  

2.9 Motion Graphics 

Menurut Beare & Crook, motion graphic adalah bentuk koreografi dari elemen 

grafis dalam jangka waktu tertentu untuk menyampaikan informasi. Fokus dari 

motion graphic adalah menyampaikan tujuan dari komunikasi daripada bentuk 

sederhana dari pengalaman dalam melihat pergerakannya. Elemen yang 

membentuk motion graphic adalah pergerakan, jangka waktu, rotasi atau besar 

kecil dari suatu image, video maupun teks pada layar yang ditampilkan bersama 

dengan soundtrack. 

2.10 Perawatan Kulit 

Sejak jaman dahulu, wanita selalu ingin tampil cantik dan awet muda. Menurut 

Prianto (2014:69), kulit yang cantik adalah cerminan dari pola hidup sehat dan 

seimbang dalam aktivitas sehari-hari. Adanya perawatan kulit yang rutin dapat 

mencegah proses penuaan.  

2.10.1 Lulur 

Menurut Benge (2014), lulur adalah ritual khas yang dilakukan kerajaan Jawa di 

Indonesia. Tujuan lulur awalnya sebagai prosesi yang dipercaya bahwa wanita 
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diharuskan sangat bersih dan memanjakan badannya sebelum hari pernikahan. Di 

jaman sekarang lulur juga masih dipercaya dalam ritual perawatan sebelum 

menikah. 

Bahan yang digunakan untuk membuat lulur adalah campuran bunga, 

herbal dan rempah yang dihaluskan menjadi adonan pasta. Caranya adalah dengan 

menggosokkan pasta ke seluruh tubuh, dengan tujuan mengangkat kulit mati di 

permukaan kulit. Perawatan lulur dapat menghasilkan kulit yang bersih dan 

lembut. (Anastasia, 2009:69) 

2.10.2 Bengkuang 

Bengkuang merupakan buah yang berasal dari umbi akar yang mengandung 

vitamin C, kalium, dan kadar air yang tinggi sehingga memiliki efek pendingin 

yang dapat digunakan untuk menyegarkan dan melembabkan kulit. (Ihsan & 

Nurjanah, 2013:22)  

Selain itu menurut Surtiningsih (2005:35), kandungan kalsium dan fosfor 

dapat bermanfaat untuk peremajaan seperti menyamarkan noda-noda hitam dan 

menjaga elastisitas kulit agar lebih putih, halus dan berseri. Manfaat untuk 

keindahan kulit ini dapat dinikmati jika dilakukan perawatan secara rutin.
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