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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Promosi  

 Definisi Promosi 

Supriyanto (2008) menjelaskan bahwa promosi adalah sebuah alat untuk 

mengenalkan atau memasarkan sebuah produk kepada calon konsumen atau target 

pasarnya. Menurutnya juga bahwa prinsip dasar dari sebuah pemasaran yaitu 

kebutuhan, barang / jasa / ide, permintaan, nilai, biaya kepuasan, pertukaran, 

transaksi, hubungan, jaringan, pasar, pemasar dan prospek. Dari prinsip – prinsip 

dasar tersebut Supriyatno menjelaskan promosi memiliki ruang lingkup yang cukup 

luas, yang terdiri dari pendapatan penjualan, penerimaan pasar akan produk baru, 

menciptakan keseimbangan brand, positioning, persaingan dengan kompetitor 

maupun pengambaran citra perusahaan sendiri (Hlm. 17 – 18). 

2.1.2. Fungsi Promosi 

Triadi (2010). dalam buku Ayo Bikin Iklan : Memahami Teori dan Praktek Iklan 

media Lini Bawah, mengatakan bahwa media promosi berperan penting dalam 

menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu produk atau jasa Fungsinya pun 

dibagi menjadi beberapa seperti : (Hlm. 3) 

1. Memberikan informasi sebuah produk atau jasa. 

2. Mempersuasi konsumen sehinggal berkeinginan untuk membeli suatu 

produk. 
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3. Menciptakan kesan baik akan suatu produk 

4. Memuaskan keinginan konsumen dengan mengetahui hal seperti kelebihan, 

dan harga produk itu sendiri. 

5. Merupakan alat komunikasi 

6. Menjaring masyarakat 

2.1.3.  Elemen Promosi 

Promosi adalah salah satu bagian dari marketing mix, seperti yang dijelaskan oleh 

Whalley (2010) dalam bukunya yang berjudul Strategic Marketing. Dalam buku ini 

dijelaskan bahwa promosi merupakan alat yang dibutuhkan oleh marketing untuk 

melakukan komunikasi marketing. Dan mencakup beberapa elemen seperti, 

Personal Selling, Sales Promotion, Public Relations, Direct Mail, Trade Fair dan 

Exhibitions, Advertising, dan Sponsorship. (Hlm. 96) 

2.1.4.1. Personal Selling 

Personal Selling  merupakan sebuah cara yang efektif untuk 

memaksimalkan hubungan dengan konsumen. Cara ini membutuhkan 

kemampuan dari sales person yang hebat, karena sales person tersebut 

berfungsi sebagai perusahaan itu sendiri saat menawarkan produk tersebut, 

serta pada umumnya digunakan saat promosi produk membutuhkan tingkat 

persuasi yang tinggi dan pemilihan pribadi yang lebih mendominasi. Alat 

bantu yang umum ditemui adalah Endorsment sebuah produk oleh artis atau 

orang – orang yang popular. 
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2.1.4.2. Sales Promotion 

Sales Promotion cenderung dianggap sebagai promosi terpisah dari 

advertising, personal selling dan public relations.  

2.1.4.3. Public Relations (PR) 

 Public Relations diartikan sebagai suatu cara yang disengaja, terencana, 

dan upaya berkelanjutan untuk menjaga hubungan antara perusahaan dan 

publik. PR sendiri dibagi menjadi dua hal yaitu Pro-aktif yang berarti 

komunikasi didesain untuk membuat rasa mengerti dan re-aktif yang berarti 

komunikasi didesain untuk meluruskan kesalahpahaman. Pro-aktif adalah 

percobaan jangka panjang untuk membuat nilai inti dari perusahaan 

tersebut. Sedangkan re-aktif digunakan untuk memperbaiki 

kesalahpahaman atau berita yang tidak baik tentang perusahaan tersebut. 

Seperti misalnya terjadi kecelakaan di sebuah pabrik sehingga merenggut 

nyawa pegawainya. 

2.1.4.4. Direct Marketing 

Direct Marketing lebih berfokus dengan menargetkan konsumen 

berdasarkan database, dengan menggunakan direct mail dan berfokus pada 

komunikasi via surat elektronik. Surat elektronik yang telah terkirim dan 

mendapat respon balik akan dipantau secara hati – hati untuk aktifitas ke 

depan. Sekarang Direct Marketing telah berkembang ke area seperti 

Telemarketing, cataloguing, door to door leafleting, email marketing, 

broadcast faxing, dan lainnya.  
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2.1.4.5. Trade Fair and Exhibitions 

Tujuan dari pekan raya dagang dan pameran untuk meningkatkan kesadaran 

dan mendorong percobaan yang berskala besar melalui kontak secara 

langsung dari penyuplai, penjual dengan konsumen. Dalam acara tersebut 

terbuka kesempatan bagi penyuplai barang, penjual ataupun konsumen 

untuk membangun sebuah relasi yang lebih banyak mengarah pada B2B.  

2.1.4.6. Advertising 

Pengiklanan digunakan sebagai media komunikasi yang bersifat meluas dan 

bisa bersifat tidak langsung dan langsung. Hal ini biasa digunakan untuk 

membuat kesadaran masyarakat dan memberikan informasi yang bertujuan 

untuk menerima respon balik dari target market. Media iklan tradisional 

yang bersifat besar – besaran adalah koran, majalah, TV, poster, billboard, 

dan radio. Media – media tersebut tidak bersifat langsung yang berarti 

belum tentu target pasar yang ditentukan berhasil dijangkau. Media yang 

besifat langsung seperti internet, handphone, e-mail dan lainnya. Karena 

beriklan dari media tersebut lebih dapat diarahkan pada siapa iklan ini 

ditujukan. 

2.1.4.7. Sponsorship 

Sponsorship berarti promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau 

organisasi tertentu dalam sebuah event, gambar, dan alasan. Seperti dalam 

sepak bola di mana setiap tim memiliki sponsor masing – masing yang pada 

akhirnya tim tersebut selalu akan dihubung – hubungkan dengan nama 

merek atau nama organisasi yang mensponsori mereka. 
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2.2. Media Promosi 

2.2.1. Definisi Media Promosi 

Menurut Triadi (2010) Media promosi dapat dibagi menjadi dua bagian. 

1. Above the line 

Merupakan teknik pemasaran melalui televisi, radio, poster serta Koran dan 

majalah. Menurut Whalley (2010)  teknik ini adalah sebuah teknik yang bermaksud 

pada promosi besar – besaran atau mass. (hlm. 98). Media massa ini digunakan 

melalui TV, koran, radio, majalah, website, dan banner yang memiliki efek meluas. 

Cara ini efektif dalam menjangkau massa yang besar namun biasanya media seperti 

ini digunakan oleh merek – merek yang telah terkenal dan sudah diketahui 

masyarakat. Namun kurang efektif bila diterapkan pada sebuah merek yang 

cenderung masih tidak dikenal masyarakat.  

2. Below the line 

Merupakan teknik promosi melalui brosur, flyer, x banner, poster,  flag chain, 

wobbler, selftalker, tent card, spanduk dan umbul – umbul, floor display. Media ini 

biasa digunakan dengan tujuan target yang lebih spesifik dan tertentu. (Hlm. 4) 
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2.2.2. jenis – Jenis Media Promosi 

2.2.2.1. Flyer 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Selebaran atau dalam bahasa 

inggrisnya  Flyer, mempunyai arti terbitan tidak berjilid (tidak berkulit) 

yang disebarkan kepada umum, biasanya untuk mempropagandakan 

sesuatu; dan lembaran kecil barang cetakan, baik dilipat maupun tidak, 

untuk memudahkan penyebaran dengan tujuan promosi; surat sebaran 

Menurut Triadi dalam bukunya yang berjudul “ Ayo Bikin Iklan!  “, 

Flyer atau selebaran memuat informasi atau menjelaskan tentang suatu 

produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah, atau 

dimaksudkan sebagai sarana beriklan. Flyer biasanya dibuat dengan Bahasa 

dan informasi yang ringkas serta mudah dipahami dalam waktu yang 

singkat. Flyer hanya terdiri dari satu lembar  / halaman. 

2.2.2.2. X – Banner 

X – Banner menurut Triadi (2010) merupakan sebuah media yang 

cukup popular digunakan pada saat ini, karena harganya yang terjangkau 

dengan kualitas yang cukup bagus. Media ini biasa berukuran 60 cm x 160 

cm dengan kaki penyangga yang berbentuk X sehingga dapat berdiri. (Hlm. 

8). 

2.2.2.3. Spanduk dan Umbul – Umbul 

Spanduk dan umbul – umbul merupakan sebuah media promosi dengan 

harga yang terjangkau dan memiliki kelebihan titik peletakannya yang 
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cukup banyak dan efektif. Umumnya spanduk dan umbul – umbul diletakan 

pada sebuah tempat yang ramai dilalui orang sehingga informasi dapat 

tersampaikan. 

2.2.3. Warna 

Warna merupakan sebuah elemen desain yang paling terlihat serta menonjol, baik 

bagi audiens juga bagi desainer sendiri.Warna memiliki fungsi yang cukup fleksibel 

karena dapat diletakan sendiri sebagai latar, baik dalam elemen – elemen desain 

sendiri. Warna juga merupakan penentu mood bagi sebuah desain. Warna juga 

dibagi menjadi primary, secondary, dan  tertiary. ( hml. 18 ).  

Lebih lanjut Ambrose dan Harris ( 2005 )  menjelaskan warna primer sendiri 

memiliki dua tipe yang berbeda yaitu  additive dan subtractive.  

Additive adalah warna yang dihasilkan oleh pancaran cahaya. Terdiri dari 

red, green dan blue, gabungan ketiga warna tersebut menghasilkan warna putih. 

Sedangkan subtractive adalah warna yang dihasilkan karena pengurangan cahaya, 

yaitu cyan, magenta, dan yellow. Ketiga warna ini merupakan dasar yang digunakan 

untuk percetakan empat warna ( CMYK ), dan gabungan dari ketiga warna ini 

menghasilkan hitam. 

Secondary adalah warna yang dihasilkan dari setiap set warna primary yang 

telah disebutkan. 

Tertiary adalah sebuah warna yang dihasilkan dari penggabungan warna 

primary yang tersisa dengan warna secondary dengan perbandingan  2:1 atau 1:2. 
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Morioka (2004) menjelaskan  bawha warna dapat mengeluarkan sebuah 

pemikiran yang kuat bagi yang melihatnya, dan juga dapat mempengaruhi emosi 

seseorang. Menurut Rustan (2009) warna putih melambangkan rendah hati, suci, 

netral, bersih, kebenaran, simple, dan kehidupan. Maka penulis menggunakan 

warna putih untuk mengeluarkan efek tersebut agar dapat menarik perhatian dari 

konsumen. Dan warna kuning memiliki arti matahari, gembira, bahagia, optimis, 

harapan, optimis. Hal – hal ini lah yang ingin disampaikan oleh penulis, dan bila 

melalui arti secara budaya emas melambangkan kekayaan, kecukupan, warna yang 

selalu bertahan. Untuk warna merah penulis menggunakannya karena memiliki arti 

menonjol, dan dari segi budaya berarti kekayaan, dan nasib baik.  

Layout merupakan sebuah kata yang berguna untuk bagaimana kita harus 

meletakan isi dari desain kita, yang berupa peletakan tempat bagi tipo, gambar, dan 

berbagai elemen desain yang ada dalam desain tersebut. Layout berguna untuk  

memberikan pengaturan untuk membuat sebuah desain dapat terlihat lebih menarik, 

rapih dan tertata. Landa (2013) menjelaskan bahwa layout bertujuan untuk 

memberikan visual yang baik untuk penerimanya. Layout yang penulis gunakan 

ada menggunakan Mondrian layout, yang di mana desain ini mengacu pada karya 

Piet Mondrian, yang bermain banyak pada asimetris. Prinsip balance juga 

digunakan untuk membagi layouting pada desain yang ada.  
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 S.W.O.T 

Ardyansyah (2015), mengatakan bahwa SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) merupakan sebuah cara atau teknik yang sangat berguna 

dan menjadi alat bantu untuk seseorang dalam menjalankan sebuah bisnis, karena 

SWOT merupakan cara untuk mencari tahu di manakah keunggulan, kekurangan, 

kesempatan dan ancaman yang ada bagi perusahaan ataupun bisnis yang dijalankan. 

SWOT menjadi sebuah teknik yang sangat penting bagi sesorang ataupun 

perusahaan karena dapat mengubah cara pandang, teknik dan tindakan yang akan 

dilakukan terhadap sebuah masalah yang dihadapi dengan sebuah pemikiran yang 

baru (PPT). 

SWOT berfungsi juga sebagai alat bantu untuk membantu pengambilan 

keputusan karena melalui proses pengumpulan faktor – faktor penting yang 

berhubungan dengan tujuan mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalannya. 

Sehingga keputusan yang diambil sudah memiliki dasar yang baik karena faktor – 

faktor yang mempengaruhi keputusan telah didapatkan dan dapat dipertimbangkan 

satu dengan yang lain. 

 S.T.P 

 Segmentasi 

Segmentasi menurut Ardiansyah (2015), adalah mengelompokan, mengidentifikasi 

dan menggambarkan pasar yang diinginkan berdasarkan sebuah persamaan. 

Keguanaannya untuk memfokuskan pasar menjadi lebih fokus pada suatu bagian 

Perancangan Promosi Delicious..., Ricky Ardian Koty, FSD UMN, 2018 



17 

 

saja, sehingga output yang dilakukan kepada konsumen dan pasar dapat lebih baik 

(PPT). Menurut Whalley (2010, Hlm. 68) Strategi marketing terbagi menjadi 

Segmentetion, Target dan Positioning. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk 

mengetahui kebutuhan konsumen sehingga dapat menggunakan sebuah konsep ide 

yang tepat unutk menggapai konsumen. Whalley menyebutkan bahwa pasar sendiri 

tidaklah sederhana. Terbilang kompleks karena banyaknya ragam konsumen 

dengan motivasi dan latar belakang yang berbeda – beda saat akan membeli sebuah 

produk, yang pada akhirnya semua kembali pada kebutuhan dan keinginan. 

 Targeting 

Targeting adalah cara untuk memilih segmen mana yang akan dituju yang dirasa 

segmen paling tepat berdasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. 

 Positioning 

Positioning mengimpletasikan citra diri atau image yang telah dipilih dan menarik 

untuk diterapkan pada segmen yang telah dipilih dengan menentukan produk, 

harga, promosi dan distribusi dengan yang ada di pasar. 

 Sejarah Roti 

Mengutip dari Usahabakery.com dan apasih.com bahwa roti merupakan makanan 

yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Roti berkembang dari daerah 

Mesopotamia dan Mesir. Sejarah roti dimulai dari saat manusia mulai mengenal 

gandum dan mulai menkonsumsinya. Manusia pada masa itu masih mengonsumsi 

gandum secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Lalu baru ditemukan cara 
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yang lebih baik yaitu dengan mencampur gandum dengan air dan melumatnya 

sehingga menjadi pasta lalu dipanaskan di atas api dan dikeringkan.  

Roti sempat dijadikan sebuah alat pembayaran bagi para pekerja kasar di 

Mesir. Bahkan sampai ada sebutan bagi para pencari nafkah yaitu breadwinner, 

yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia dari KBBI adalah pencari nafkah atau 

penyambung hidup. Kata roti juga sering diartikan sebagai rejeki pada saat itu 

karena fungsinya yang menjadi alat pembayaran. 

 Teknik yang hingga saat ini digunakan untuk mengolah roti merupakan 

hasil yang lebih baik dari teknik mengolah roti pada masa itu. Roti pun berkembang 

menjadi berbagai jenis ragam, serta cara mengonsumsi yang turut bebeda - beda 

seperti tortilla yang berbahan dasar tepung jagung di Meksiko biasa dibuat menjadi 

kebab ataupun crepes, cane di India yang biasa dinikmati dengan makanan 

berbahan dasar  

Gambar 2.1. Contoh Tortila pada kebab 

(http://www.whatmegansmaking.com/2011/03/soft-wrap-bread.html) 
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kari, pita di Timur tengah, roti unyil di Indonesia dan banyak lagi. Semua berawal 

dari roti datar atau flat bread yang berkembang menjadi luas. 

   Gambar 2.2. Contoh Flat Bread 

(http://keepinitkind.com/wp-content/uploads/2014/08/Flatbread-18-682x1024.jpg)  

 

Gambar 2.3. Contoh Baguette 

(https://www.saveur.com/article/Recipes/Four-Hour-Baguette) 
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Berkembangnya teknologi pengolahan roti dan ketahanan roti yang dapat 

bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat dibawa oleh para 

pedagang saat itu ataupun para pengembara dari satu tempat ke tempat lainnya 

membuat roti semakin menyebar dari Mesir ke Yunani hingga sampai ke daratan 

Eropa saat itu. Rotipun menjadi makanan yang populer di Eropa dan menjadi 

makanan yang menunjukan perbedaan strata sosial saat itu. Semakin gelap warna 

rotinya menandakan semakin rendahnya status sosial dari orang pada saat itu. Hal 

ini disebabkan pada saat itu tepung yang berwarna putih yang di mana adalah bahan 

utama pembuatan roti dihargai dengan harga yang sangat mahal sehingga hanya 

kalangan dari masyarakat kelas atas yang mampu membelinya.  

 Dengan berkembangnya jaman saat ini roti bukan lagi merupakan makanan 

yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan atas saja, meskipun tetap ada perbedaan 

kelas produk roti juga yang di mana ada yang mahal dan ada yang murah. Namun 

kualitas roti murah saat inipun terbilang sudah lebih baik dibandingkan dulu karena 

tepung yang saat ini mudah didapatkan dan terjangkau harganya. Roti juga menjadi 

beragam dan berbeda – beda disetiap negara – negara, seperti di Indonesia kita lebih 

sering menemui roti tawar, roti sobek, dan roti – roti lainnya yang sejenisnya. Orang 

di Perancis lebih menyukai roti yang berbentuk panjang yang biasa disebut baguette 

dan seterusnya disetiap negara memiliki perbedaan jenis roti yang populer. 
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