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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kosmetik 

Menurut BPOM (2013), kosmetika adalah bahan atau sediaan yang diaplikasikan 

di luar tubuh manusia (seperti epidermis, bibir, kuku, rambut, dan organ genital 

bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut untuk membersihkan, 

mewangikan, merubah penampilan, menghilangkan bau badan, atau merawat 

tubuh dengan baik. 

2.1.1. Penggolongan Kosmetik  

Tranggono dan Latifah (2007, hal. 7) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

golongan untuk kosmetik, yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 045/C/SK/1977 pada 

tangal 22 Januari 1977, kosmetika berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi 

13 golongan yaitu: 

a. Preparat untuk bayi (contoh: bedak bayi, minyak bayi, dan lain-lain) 

b. Preparat untuk mandi (contoh: sabun mandi, shampoo, dan lain-lain) 

c. Preparat untuk mata (contoh: eye shadow, eye liner, dan lain-lain) 

d. Preparat wangi-wangian (contoh: parfum, toilet water, dan lain-lain) 

e. Preparat rambut (contoh: hair spray, cat rambut, dan lain-lain) 

f. Preparat pewarna rambut (contoh: cat rambut, dan lain-lain) 

g. Preparat make-up selain mata (contoh: pewarna bibir, bedak, dan 

lain-lain) 
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h. Preparat untuk membersihkan mulut (contoh: pasta gigi, mouth wash, 

 dan lain-lain) 

i. Preparat untuk membersihkan badan (contoh: deodoran dan lain-lain) 

j. Preparat kuku (contoh: cat kuku, losion kuku, dan lain-lain) 

k. Preparat perawatan kulit (contoh: pelindung, pembersih, pelembab, dan 

 lain-lain) 

l. Preparat cukur (contoh: sabun cukur, dan lain-lain) 

m. Preparat untuk sun screen (contoh: sun screen foundation, dan lain-lain) 

2. Golongan berdasarkan sifat dan cara pembuatan: 

a. Kosmetik modern 

Kosmetik modern adalah kosmetik yang diolah dengan cara modern 

dan diramu dari bahan kimia. 

b. Kosmetik tradisional 

Kosmetik tradisional dibagi menjadi 3, yaitu: 

1.) Benar-benar tradisional (diolah menggunakan resep secara turun 

menurun dan dibuat dari bahan alam)  

2.) Semi tradisional (diolah dengan cara modern dan diberi bahan 

pengawet agar produk dapat bertahan dalam jangka waktu yang 

lama) 

3.) Hanya nama tradisional saja (tidak ada komponen yang benar-

benar tradisional dan ditambahkan zat warna agar menyerupai 

bahan tradisional) 

3. Golongan berdasarkan kegunaannya bagi kulit: 
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a. Kosmetik perawatan kulit (skin care cosmetics) 

1.) Kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser) 

Contoh: cleansing cream, cleansing milk, sabun, penyegar kulit 

(freshener) 

2.) Kosmetik untuk melembabkan kulit (moisturizer) 

Contoh: moisturizer cream, wrinkle cream, dan night cream 

3.) Kosmetik pelindung kulit  

Contoh: sun screen foundation, sun screen cream, sunblock cream / 

losion 

4.) Kosmetik untuk menipiskan kulit (peeling) 

Contoh: scrub cream 

b. Kosmetik riasan (dekoratif atau make up) 

Kosmetik ini digunakan untuk merias dan menutup agar menghasilkan 

penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang 

lebih baik dan lebih percaya diri. Pada kosmetik riasan, warna dan 

pewangi sangat berperan besar. Kosmetik riasan dibagi menjadi 2 

golongan yaitu: 

1.) Kosmetik dekoratif yang hanya memberikan efek pada pemakaian 

dalam jangka waktu sebentar 

Contoh: perona pipi, bedak, pewarna bibir, eye shadow, dan lain-lain. 

2.) Kosmetik dekoratif yang memberikan hasil mendalam dan tahan lama 

(tidak luntur) 
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Contoh: pengeriting rambut, cat rambut, dan kosmetik untuk 

memutihkan kulit. 

2.1.2. Tujuan Penggunaan Kosmetik 

Penggunaan kosmetik masa modern adalah untuk menambah daya tarik dengan 

menggunakan make up, meningkatkan kepercayaan diri, dan perasaan tenang, 

memberikan perlindungan pada rambut dan kulit dari sinar ultaviolet, polusi dan 

faktor lingkungan lain, menghambat penuaan, dan secara umum lebih membantu 

orang untuk menghargai hidup (Djajadisastra, 2005). 

Tujuan penggunaan kosmetik menurut Rostamailis (2005, hal. 9) dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1. Melindungi kulit dari dampak luar yang merusak, contohnya perubahan 

cuaca, sinar matahari, dan lain-lain 

2. Mencegah lapisan luar kulit menjadi kering, terutama orang yang tinggal di 

daerah pegunungan atau yang lembab 

3. Mencegah kulit kering dan keriput, karena kosmetik menembus ke bawah 

lapisan kulit dan memasukkan bahan aktif ke lapisan yang lebih dalam 

4. Melekat di permukaan kulit untuk mengubah warna daerah kulit tertentu 

5. Memperbaiki kondisi kulit yang kering, normal, berminyak, dan lain-lain 

6. Menjaga keelastisan kulit agar kulit tetap kencang 

7. Mengubah penampilan, misalnya menjadi lebih cantik dan lebih segar 
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2.1.3. Cara Memilih Kosmetik 

Cara memilih kosmetik menurut Rostamailis (2005, hal. 23) adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya mengetahui jenis-jenis kulit sebelum membeli kosmetik baik 

kosmetik perawatan atau kosmetik riasan 

2. Memilih kosmetik yang baik karena kosmetik digunakan sebagai dasar make 

up/riasan 

3. Memilih warna make up berdasarkan warna kulit 

4. Memahami cara penggunaan suatu kosmetik sesuai dengan petunjuk pada 

kemasannya 

Beberapa keluhan terhadap suatu kosmetik disebabkan oleh:  

1. Ketertarikan terhadap suatu produk sehingga konsumen membeli suatu produk 

dan hasilnya tidak cocok dengan kulit konsumen 

2. Tidak memahami peraturan kecantikan dan kesehatan kulit 

3. Kebiasaan membeli kosmetik di sembarang tempat sehingga tidak 

memperhatikan cara penyimpanan suatu kosmetik yang menyebabkan 

penurunan kualitas suatu kosmetik 

4. Kosmetik yang sudah kadaluarsa (expired) dan tidak disadari sehingga 

mengakibatkan gatal-gatal atau timbul reaksi lainnya pada kulit 
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5. Kondisi tubuh yang kurang fit atau sedang sakit sehingga akan menyebabkan 

suatu dampak tersendiri terhadap tubuh 

6. Kosmetik yang digunakan tidak dapat dirasakan  

7. Ketidakcocokan dengan kulit dikarenakan kulit tidak didiagnosis terlebih 

dahulu. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan kulit merah, perih, dan 

sebagainya. 

2.1.4. Industri Kosmetik Wajah  

Menurut Rostamailis (2005, hal. 55), perawatan kulit muka disempurnakan oleh 

kosmetik. Setiap kosmetik yang digoreskan memberikan arti yang sangat 

bermanfaat, dengan demikian berhati-hatilah dalam memilih kosmetik dan jangan 

tertipu. 

 Pengaplikasian kosmetik tidak boleh langsung dengan kulit, harus 

menggunakan bahan untuk melindungi kulit dari make up. Menurut Roem 

Sartomo (1981, hal. 233), kosmetik tersebut dikenal sebagai berikut: 

1. Foundation make up 

Penggunaan make up yang baik adalah dengan menggunakan cream muka 

terlebih dahulu (base foundation) dan selanjutnya diberi bedak muka. 

Foundation dapat digunakan sebagai pengganti pemakaian vanishing cream 

dan bedak muka, hasilnya halus dan merata.  

Beberapa macam bentuk foundation adalah sebagai berikut: 

a. Pancake 
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Foundation make up ini berbeda dengan compact powder. 

Pengaplikasian foundation adalah dengan menggunakan spon yang 

dibasahi air sehingga mudah merata di kulit. Isi pancake ini yaitu 

minyak lemak, sabun-sabun stearat, bubuk bedak, dan zat warna. 

Foundation ini cocok bagi orang dengan kulit normal hingga 

berminyak.  

b. Liquid 

Liquid memberi hasil make up merata dan halus. Orang yang kulitnya 

cenderung kering lebih baik menggunakan foundation liquid, namun 

semua jenis kulit dapat menggunakan foundation liquid. Di dalam 

liquid ini terdapat air (50%). Bahan-bahan lainnya adalah 

minyak/lemak lanoline, sabun-sabun stearat, bubuk bedak, zat warna, 

air pengawet dan wangi-wangian.  

c. Cream 

Cream bersifat lebih kental dibandingkan liquid dan mengandung 

minyak. Cream cocok digunakan oleh orang dengan jenis kulit kering.  

2. Face powder 

Face powder dapat berbentuk bubuk compact powder dan liquid powder. 

Compact powder adalah bubuk yang diproses agar berbentuk cake dan 

menggunakan bahan pengikat agar daya lekat bedak bertambah. Bahan 

pengikat yang diketahui adalah: campuran asam stearic dan tepung, 

campuran dari emulgator stearat dengan lemak lanoline.  

3. Eye shadow 
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Eye shadow digunakan di dekat mata yaitu di kelopak mata. Tujuan dari 

pengunaan eye shadow adalah agar mata terlihat lebih cerah dan memberi 

suatu efek tertentu pada mata, contohnya mata yang kecil dapat terlihat 

menjadi besar. Warna eye shadow bermacam-macam. Bubuk logam dapat 

digunakan untuk eye shadow agar memberikan kesan metalik. Eye shadow 

berbentuk bubuk atau stik. Bahan-bahan untuk eye shadow stik adalah 

minyak-minyak/lemak lilin, sabun stearat, zat warna yang larut di minyak 

dan pengawet.   

4. Maskara 

Maskara digunakan untuk menebalkan dan menghitamkan bulu mata. 

Maskara mempunyai dua bentuk, yaitu: 

a. Cake  

Cara penggunaan maskara cake adalah dengan menggunakan sikat basa 

dan setelah itu maskara akan mengering di bulu mata. Bahan-bahan 

yang terdapat di maskara cake adalah lemak lilin, zat warna, Type O/W.   

b. Liquid 

Maskara liquid berbentuk larutan agar-agar dari bubuk Tragacanth. 

Kekurangan dari maskara liquid adalah mudah luntur jika terkena air 

mata atau keringat.  

5. Pensil alis 

Pensil alis digunakan untuk membetulkan dan menebalkan alis dengan 

menggoreskan pensil pada bagian yang ingin diperbaiki. Alis berperan 

penting dalam menentukan sifat seseorang. Cara penggoresan alis adalah 
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dari arah dalam alis hingga ke ujung alis, dan sikat alis dengan sikat untuk 

alis agar rapi.  

6. Eye liner 

Eye liner adalah kosmetik untuk membuat garis kayal. Eye liner berbentuk 

cairan yang kental dan dikemas dalam botol atau berbentuk padat seperti 

bedak yang dimasukkan ke dalam kayu pensil (kayal). Eye liner digunakan 

agar mempertegas garis mata pada tepi kelopak mata atas dan bawah juga 

untuk memberikan efek kepada penggunanya, contohnya mata yang kecil 

menjadi besar. Eye liner berperan penting untuk pengantin dan riasan 

karakter. Eye liner hampir sama dengan bedak padat, namun eye liner 

mengandung beberapa lemak, yaitu lemak domba, lilin lebah, agar melekat 

di kulit dan mengandung zat pewarna misal hitam, biru, hijau.  

7. Rouge 

Rouge digunakan untuk memerahkan area pipi agar terlihat cerah dan segar. 

Rouge memiliki dua bentuk, yaitu cake dan cream. Rouge yang berbentuk 

cake digunakan setelah menggunakan bedak, sedangkan rouge cream 

digunakan sebelum bedak.   

8. Lipstik 

Lipstik dapat digunakan dua warna secara bersamaan, contohnya perpaduan 

warna tua untuk di garis bibir dan warna muda untuk mengisi bibir. Untuk 

bibir yang tebal, sebaiknya menggunakan warna yang kusam untuk garis 

bibir dan warna agak muda untuk mengisi bibir. Agar lipstik yang 
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digunakan dapat bertahan lama, maka penggunaan foundation dan lip gloss 

sangat disarankan untuk mengilatkan dan menjaga kelembaban kulit.  

 

2.1.5. Efek Samping Kosmetik  

Menurut Tranggono dan Latifah (2007, hal. 44), beberapa reaksi negatif yang 

terjadi akibat penggunaan kosmetik tidak aman pada kulit yaitu: 

1. Iritasi 

Iritasi adalah reaksi yang terjadi pada pemakaian pertama suatu kosmetik 

karena bahannya mengandung iritan. Deodoran dan kosmetik untuk 

memutihkan kulit dapat menyebabkan iritasi (contohnya pada kosmetik impor 

yang mengandung merkuri). 

2. Alergi 

Alergi adalah reaksi yang muncul setelah penggunaan berkali-kali atau 

bertahun-tahun. Kosmetik mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi 

beberapa orang. 

3. Fotosensitisasi  

Fotosensitisasi adalah reaksi setelah mengaplikasikan produ kosmetik ke kulit 

dan terkena sinar matahari. Hal ini terjadi karena salah satu kosmetik memiliki 

sifat photosensitizer. 

4. Jerawat (acne) 

Kosmetik yang diperuntukkan bagi kulit kering di iklim yang dingin dapat 

mengakibatkan jerawat apabila pelembab kulit yang mengandung minyak 

diaplikasikan pada kulit yang berminyak. Pada negara tropis seperti Indonesia, 
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kosmetik seperti ini dapat menyumbat pori-pori pada kulit bersamaan dengan 

kotoran dan bakteri. 

5. Intoksikasi  

Keracunan melalui penghirupan lewat hidung atau penyerapan lewat kulit 

dapat terjadi secara lokal maupun sistemik. Keracunan terjadi apabila terdapat 

bahan yang bersifat toksik. 

6. Penyumbatan fisik  

Kosmetik tertentu yang menyumbat dikarenakan bahan yang berminyak dan 

lengket, contohnya bedak dan pelembab terhadap pori-pori kulit. 

 

2.1.6. Manfaat Kosmetik 

Menurut Rostamailis (2005, hal. 12) manfaat yang diperoleh dari penggunaan 

kosmetik yaitu: 

1. Membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala 

2. Mencegah terjadinya keriput 

3. Mengencangkan kulit yang kendor 

4. Menyuburkan rambut 

5. Menghindari gangguan kulit (noda-noda, flek, bintik-bintik, dan lain-lain) 

6.  Menghaluskan kulit  

7.  Mempercantik seseorang 

8. Merubah penampilan seseorang  
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2.1.7. Jenis Kosmetik Perawatan  

Kosmetik perawatan terbagi menjadi beberapa kelompok menurut Rostamailis 

(2005, hal. 38), yaitu: 

1. Kosmetik untuk membersihkan kulit  

2. Kosmetik untuk perlindungan kulit 

3. Kosmetik untuk pemupukan kulit 

4. Kosmetik peralatan toilet (kosmetik kesehatan) 

5. Kosmetik untuk pemeliharaan, perawatan, dan dekorasi rambut 

 

2.2. Iklan 

Menurut Liliweri (hal. 495), iklan merupakan aktivitas untuk memperkenalkan 

maupun memberitahukan kepada orang atau calon kostumer tentang produk 

barang atau jasa yang dimana memicu perhatian sejumlah orang terhadap produk 

maupun jasa yang ditawarkan.  

 

2.2.1. Sejarah Iklan 

Menurut Otto, ad-vere adalah Bahasa Latin dari advertising yang memiliki arti 

memberitahukan atau menyampaikan maksud tentang suatu pikiran dan gagasan 

kepada orang lain. I’lan adalah Bahasa Arab dari iklan. Indonesia sudah mengenal 

iklan sejak zaman dahulu. Surat kabar Bataviaasche Nouvelieso adalah surat 

kabar yang pertama dalam memunculkan iklan, yaitu pada bulan Agustus 1744. 

Iklan tersebut mengandung informasi tentang perdagangan, pelelangan, dan 

informasi pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Surat kabar Tjahaya 
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Siang yang terbit di Minahasa adalah surat kabar pertama yang mencantumkan 

iklan-iklan dari suatu produk. Surat kabar Tjahaya Siang memuat iklan berupa 

obat-obatan tradisional yang berbentuk iklan baris pada tahun 1825. Beberapa 

surat kabar lain seperti Bintang Timoer dan Advertentie Blaad juga memuat iklan 

yang diterbitkan di Jakarta. Iklan brosur mulai beredar pada tahun 1870-an berisi 

promosi perusahaan komersial dan iklan display. Perusahaan periklanan atau yang 

disebut juga dengan biro reklame mulai bermunculan pada awal abad ke-20. 

Meskipun tidak dapat bertahan lama yang disebabkan oleh sulitnya ekonomi pada 

saat itu. Perusahaan periklanan bangkit kembali baru pada tahun 1930 – 1942. 

Perkembangan iklan sudah semakin beragam, yaitu mulai dari iklan untuk pasta 

gigi, batik, pernikahan, hingga iklan pencarian. Di Indonesia, pada saat Perang 

Dunia II, iklan digunakan sebagai alat untuk propaganda yang juga digunakan 

oleh penjajah Jepang. Setelah perang berakhir, yaitu pada pasca Kemerdekaan RI, 

muncul iklan imbauan bagi masyarakat yang ingin memberi sumbangan untuk 

kepentingan perjuangan, pertahanan kemerdekaan dan juga untuk pembangunan 

sekolah. 

Menurut Herman Mulyadi Sulaeman, Asisten Pembukuan yang bekerja di Fortune 

pada Oktober 1971, “image Biro Reklame adalah yang bikin spanduk, cap di 

pinggir jalan atau meda broker yang memasang iklan di media atau membuat 

gambar iklan. Jadi kalua bilang bekerja di biro iklan, dianggap membuat spanduk, 

bukan suatu profesi yang dihargai. Tidak mau bekerja di biro iklan.” 

Bahasa Indonesia sudah semakin berkembang, istilah biro reklame diubah 

menjadi “Perusahaan Periklanan” pada tahun 1972, yang mana bermaksud untuk 
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memberi perbedaan pencitraan dari biro-biro reklame yang di pinggir jalan. 

Asosiasi Persatuan Biro Reklame Indonesia atau PBRI mengganti nama menjadi 

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau PPPI atau P3I.  

Di tahun1970-an, jumlah pemasang iklan juga semakin banyak sejak perusahaan 

luar mulai berinvestasi di Indonesia. Merek Internasional yang mulai bermunculan 

di Indonesia adalah Coca-Cola, Toyota, Fuji Film, dan lain-lain. Merek local juga 

ikut terkena dampaknya, yaitu dengan adanya faslitas kemudahan untuk 

mendapatkan kredit penanaman modal, beberapa diantaranya adalah Bodrex, 

Paramex, dan Entrostop. Pada tahun 1971, industry periklanan nasional selain 

Intervista dan Bhinneka juga sudah ada Fortune, Matari, dan Perwanal, juga 

beberapa perusahaan lain seperti Larisa dan Artek ‘n Partner dan Poliyama. 

Unilever dan Coca-Cola, produsen multi-nasional seperti Metro/Publics, 

AdForce/J. Walter Thompson dan Indo-Ad/Ogilvy dan McCann Ericsson juga 

bergerak di Indonesia, yaitu untuk melayani klien-klien multi-nasional.    

Mochtar Lubis adalah pendiri Fortune Indonesia Advertising and Marketing 

Consultants, dan juga wartawan yang mendirikan surat kabar Indonesia Raya pada 

tahun 1949. Namun Mochta Lubis ditahan dan dipenjara karena surat kabar 

Indonesia Raya membongkar “affair” dan juga hubungan Presiden Soekarno 

dengan Hartini yang mana membuat Nyonya Fatmawati marah dan memutuskan 

untuk meninggalkan istana, dan juga kasus Ruslan Abdulgani, seorang Menteri 

Penerangan di kabinet Burhanuddin Harahap, yang melakukan korupsi.  Mochtar 

Lubis di penjara di Madiun hingga tahun 1966. Koran Mochtar Lubis dan koran 

lainnya seperti Pedoman dan Abadi juga ditutup. Namun pada tahun 1968, ketika 
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pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia Raya diberi izin untuk terbit. Mochtar 

Lubis membongkar kasus korupsi di Pertamina, yaitu Letnan Jenderal Ibnu 

Sutowo yang mundur sebagai Direktur Utama Pertamina. Setelah membongkar 

kasus korupsi, pada tahun 1974, mahasiswa berdemonstrasi dengan adanya 

kedatangan Perdana Menteri Kakeo Tanaka dari Jepang.  Presiden Soeharto 

menutup surat kabar Indonesia Raya dan beberapa surat kabar lainnya. Mochtar 

Lubis kembali ditahan selama dua bulan. Mochtar Lubis juga dikenal sebagai 

sastrawan dan penulis novel. Novel yang terkenal adalah “Harimau, Harimau” dan 

“Senja di Jakarta”. Setelah keluar dari penjara, Mochtar Lubis mendirikan majalah 

sastra Horizon dan memimpin Yayasan Obor Indonesia. Lalu pada tahun 1970, 

Mochtar Lubis memimpin perusahaan konsultan manajemen IndoConsult, 

dihibungi oleh Richard Pollard untuk mendirikan kantor Fortune di Jakarta. 

Richard Pollard adalah pimpinan kantor Fortune Singapura, seorang warganegara 

Inggris yang dikirim ke Jakarta untuk mendirikan sebuah kantor Fortune 

Indonesia sekaligus menjadi General Manager Fortune Indonesia.  

 

2.2.2. Peran Periklanan  

Menurut Alo Liliweri (2011), periklanan berperan sebagai berikut: 

a. Periklanan adalah suatu bagian untuk memenuhi fungsi dalam pemasaran 

b. Periklanan bertujuan bukan hanya untuk memberikan informasi kepada 

khalayak, namun untuk mempengaruhi, makna, pengetahuan, kepercayaan, 

dan sikap konsumen yang berhubungan dengan produk atau merek 

c. Citra suatu produk biasanya diciptakan melalui periklanan 
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d. Pemilihan segmen pasar sangat berpengaruh terhadap corak periklanan yang 

akan diterbitkan atau pemilihan media. (Dikutip dari Scripta Manent Verba 

Valent, Diskusi Ruang Dosen, 4 April 2010) 

 

 

2.2.3. Jenis Iklan 

Iklan terdiri atas dua bagian yaitu: 

a. Iklan komersial 

Iklan komersial yaitu iklan yang memiliki tujuan untuk membantu 

perusahaan, industri, atau perorangan untuk memasarkan atau 

mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada khalayak 

ramai.  

Iklan komersial mempunyai 2 macam, yaitu: 

1.) Iklan strategis 

Iklan strategis digunakan untuk menciptakan merek (brand) 

dengan cara menghubungkan nilai merek dan manfaat produk atau 

jasa yang diiklankan. Tujuan untuk jangka panjang yaitu 

mengkondisikan merek dan membangun pangsa pikiran dan 

pangsa pasar. Iklan strategis mengajak konsumen untuk menikmati 

hubungan dengan merek dan percaya bahwa merek ini benar-benar 

ada bagi pengguna.  

2.) Iklan taktis 
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Iklan taktis yaitu iklan dengan tujuan yang mendesak. Iklan ini 

dibuat untuk mengajak konsumen untuk melakukan kontak dengan 

merek tertentu. Iklan taktis banyak menawarkan penawaran-

penawaran spesial untuk jangka waktu pendek yang mempercepat 

konsumen untuk memberikan respon di hari yang sama.   

b. Iklan layanan masyarakat 

Iklan layanan masyarakat atau yang dikenal dengan singkatan Public 

Service Announcement (PSA) merupakan iklan yang mempunyai tujuan 

membangkitkan kepedulian masyarakat kepada massa yang akan dihadapi 

seperti keadaan yang dapat menggugat keserasian dan kehidupan umum. 

Iklan berupa pesan-pesan sosial. Iklan layanan masyarakat merupakan 

salah satu cara memberitahukan kepada masyarakat untuk memahami, 

menyadari, serta memposisikan agar tidak terjerumus ke permasalahan dan 

cara untuk mengajak masyarakat.  

Citra visual dihasilkan dari visual iklan yang berupa tokoh, sudut 

pandang, setting dan pencahayaan. Nuansa yang diciptakan oleh citra 

visual tersebut adalah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah 

iklan. Visual iklan dapat membuat penontonnya tertarik karena citra visual 

yang ditampilkan meliputi ceria, gembira, dan optimis atau citra visual 

yang menyeramkan, pesimis, dan kemiskinan juga dapat ditampilkan dari 

elemen visual tersebut. Manfaat unsur verbal yaitu untuk membantu 

masyarakat mengetahui alur cerita dan pesan yang ingin dicapai dengan 

dialog atau monolog. Unsur verbal bertujuan untuk mengelompokkan, 
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mengarahkan masyarakat agar mengetahui isi pesan yang disampaikan 

berupa imbauan.   

Kriteria yang digunakan untuk menentukan sebuah iklan 

merupakan iklan layanan masyarakat (ILM) atau bukan menurut dewan 

periklanan Amerika Serikat yang mensponsori ILM yaitu: 

3.) Tidak komersil (contoh: iklan penggunaan helm saat berkendara) 

4.) Tidak mengandung unsur keagamaan 

5.) Tidak bersifat politis 

6.) Berwawasan nasional 

7.) Ditujukan kepada semua lapisan masyarakat 

8.) Diajukan oleh organisasi yang sudah diakui 

9.) Dapat diiklankan  

10.) Memiliki suatu dampak dan kepentingan tinggi seingga patut   

mendapatkan dukungan media baik lokal maupun nasional 

Di Indonesia belum ada organisasi khusus untuk menangani iklan 

layanan masyarakat (ILM). ILM dibentuk sendiri oleh biro iklan yang 

terlibat kerja sama dengan media dan pengiklan. Hal ini menyebabkan 

ILM tidak dilakukan secara rutin karena kurangnya tanggung jawab dalam 

merumuskan iklan, biaya, dan pesan yang akan disampaikan. Pajak iklan 

juga dikenakan pada ILM meskipun ruang dan waktu disumbangkan oleh 

media.  

 

 

Perancangan Media Promosi..., Tasha Suryanata, FSD UMN, 2018



25 

 

2.2.4. Tujuan Iklan  

Menurut Liliweri (2011), tujuan iklan dibagi menjadi dua bagian: 

1. Tujuan Umum  

Iklan pada saat ini, termasuk iklan layann masyarakat menggunakan teknik 

yang sama untuk mempromosikan barang atau jasa non-komersial namun 

fungsi utamanya tetap untuk menginformasikan, mendidik, dan memberi 

motivasi kepada masyarakat mengenai suatu hal. Periklanan menunjukkan 

eksistensinya saat digunakan untuk kepentingan umum dan metode ini 

terbilang cukup kuat sebagai tujuan komersialisasi (Howard Gossage dan 

David Ogilvy). Ketika persentase penonton dan pemirsa sangat tinggi untuk 

mengakses media massa elektronik atau yang disebut dengan prime time, 

biasanya pengiklan membayar biaya yang terbilang sangat besar. Prime time 

adalah jam-jam akhir di malam hari atau di pagi hari.  

a. Trial  

Tujuan dari trial atau mencoba adalah untuk mengajak pelanggan 

membuat sebuah catatan produk yang ingin dibeli. Perusahaan 

mempekerjakan seseorang untuk memotong iklan suatu produk yang 

dpromosikan dari perusahaan lain. Tanpa adanya dorongan kepada 

pelanggan untuk mencoba suatu produk pertama kali, maka akan sulit 

mendapatkan pertambahan pembeli. 

b. Kontinuitas 

Tujuan dari kontinuitas adalah untuk mempertahankan keberadaan produk 

tertentu dan menjaga loyalitas konsumen. Perusahaan akan mengirimkan 
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informasi tentang produk yang sudah digunakan konsumen agar konsumen 

tidak beralih ke produk lain.  

c. Brand Switching 

Perusahaan mengganti kemasan suatu produk yang sudah digunakan 

konsumen ke dalam tampilan yang baru. Tujuan dari brand switching 

adalah mencegah kemungkinan konsumen beralih menggunakan produk 

para pesaing. 

d. Switchback 

Perusahaan sering mengiklankan nama orang atau lembaga yang pernah 

menggunakan suatu produk tertentu. Perusahaan juga memberikan 

keunggulan produk dan memberi informasi potongan harga kepada 

pelanggan. Tujuan lain dari switchback adalah mengingatkan kembali 

kepada para pelanggan yang pernah menggunakan produk tersebut agar 

mau menggunakan produk ini kembali. 

2. Tujuan Praktis 

Praktisi iklan selalu merumuskan tujuan iklan dari produsen suatu produk 

berdasarkan tiga tujuan, yaitu: 

a. Mengirimkan informasi  

Saat perusahaan pertama kalinya memproduksi produk baru, maka 

perusahaan mengirimkan informasi kepada khalayak agar pelanggan 

mengetahui produk baru tersebut. Informasi yang diberikan berupa nama 

produk, bentuk fisik, nama dan alamat serta kualifikasi produsen, 
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kegunaan produk, siapa saja yang dapat menggunakan produk tersebut, 

keunggulan produk, harga produk, dan dimana produk dapat diperoleh.  

b. Mempersuasi audiens 

Komunikasi iklan bertujuan untuk mempersuasi audiens atau pelanggan 

untuk membeli produk tersebut dan meninggalkan produk yang telah 

digunakan atau menggunakan produk bersamaan dengan produk yang 

sudah digunakan. 

c. Mengingatkan audiens 

Perusahaan menempuh berbagai cara agar konsumen selalu ingat akan 

produk yang dihasilkan. Contohnya adalah iklan minuman Coca-Cola 

yang berusaha mengingatkan pelanggannya untuk minum Coca-Cola 

kapanpun dan dimanapun.  

 

2.2.5. Langkah menentukan iklan 

Menurut Kotler dan Keller (2012:526), ada lima keputusan dalam memajukan 

program iklan yang dikenal dengan “5M” yaitu sebagai berikut: 

1. Menetapkan tujuan iklan (mission) 

2. Memutuskan biaya iklan (money) 

3. Menyebarluaskan iklan (message) 

4. Menetapkan dan mengukur keefektifan (media) 

5. Mengevaluasi efektivas iklan (measurement) 
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2.2.6. Tipe dan Teknik Iklan  

Menurut Liliweri (2011), pada dasarnya iklan bertujuan untuk memperomosikan 

suatu produk barang atau jasa atau secara tidak langsung menjual suatu produk. 

Cara paling efisien untuk mengomunikasikan produk kepada masyarakat termasuk 

mengomunikasikan pesan dari produk adalah dengan menggunakan iklan. 

Komunikasi yang dapat dijangkau dengan menggunakan saluran non-media dan 

saluran media tentu berbeda. Beberapa tipe iklan adalah sebagai berikut: 

1. Iklan berdasarkan pesan  

Pesan iklan disampaikan dalam bentuk kata-kata, grafik (gambar), dan/atau 

suara. Pesan berisi: 

a. Gaya hidup 

Iklan yang menghubungkan segmen pasar tertentu ke produk dengan gaya 

hidup.  

b. Emosional 

Perasaan calon konsumen dibangkitkan oleh pesan iklan. Pesan iklan 

memberikan gambaran tentang keuntungan jika konsumen menggunakan 

produk tersebut.                                                                                             

c. Humoris  

Pesan iklan memberikan janji apabila audiens menggunakan produk 

tersebut, kebanyakan disampaikan dengan lelucon.  

d. Testimonial 

Pesan iklan yang memperlihatkan orang yang sudah menggunakan suatu 

produk untuk menjadi saksi dari manfaat pemakaian produk tersebut. 
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e. Dukungan selebriti 

Untuk mempercepat penjualan produk, selebriti menjadi ikon yang 

melekat. Pesan iklan menyampaikan dukungan selebriti tersebut. 

f. Daya tarik seksual 

Pesan iklan yang menampilkan daya tarik seksual dengan tujuan 

mempercepat penjualan produk. 

g. Komparatif 

Pesan iklan yang membandingkan dengan produk pesaingnya dan 

menampilkan janji dan bukti. 

h. Demonstrasi produk 

Pesan iklan yang menjelaskan penggunaan produk secara praktis dan 

menampilkan keunggulan utama produk. 

2. Iklan media audiovisual 

Iklan dengan audiovisual seolah-olah membawa produk ke dalam kehidupan 

sehari-hari. Tipe ini sangat berguna untuk mempengaruhi audiens. Teknik 

menyampaikan pesan dengan audiovisual yaitu: 

a. Bandwagon 

Teknik pesan untuk mengajak orang agar melakukan tindakan tertentu 

karena sebagian orang sudah melakukan. 

b. Black & white fallacy 
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Iklan yang dilakukan dengan cara mengkambinghitamkan produk lain dan 

membujuk audiens membeli produk yang diiklankan. 

c. Card stacking 

Iklan yang menayangkan dua produk yang bersaing namun fakta-fakta dari 

produk sendiri akan lebih ditonjolkan. 

d. Classified Advertising 

Iklan yang ditawarkan kepada segmen sesuai dengan klasifikasi audiens. 

Pesan iklan yang dirancang sesuai dengan “bahasa kebutuhan” 

demografis, psikografis, dan lain-lain. Dengan teknologi media, semua 

ilan baik cetak maupun elektronik bersifat going global with classified 

advertising. 

3. Iklan perusahaan  

Logo perusahaan seringkali diiklankan dengan suatu produk agar audiens 

mengetahui produk dan produsen dari produk tertentu. Media yang dipilh 

adalah balon udara, billboard, leaflet, selebaran, dan spanduk. Bahkan jika 

perusahaan berani mengeluarkan biaya sangat besar maka mereka memasang 

iklan di KA eksekutif, pada punggung pesawat terbang, dan kamar eksekutif 

di hotel mewah. Kategori iklan perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Covert advertising 

Iklan yang ditampilkan secara tidak langsung dengan media dan 

diiklankan dengan program sinetron, film, atau acara lain di TV. Produk 
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yang digunakan diperlihatkan oleh pemain sinetron dengan menggunakan 

merek tisu, label aksesoris rumah tangga, kain meja, bantal kursi, dan 

lain-lain.  

b. Demonizing the enemy 

Iklan yang dirancang untuk merendahkan produk yang dihasilkan oleh 

pesaing dengan cara menayangkan orang mempunyai pendapat negatif 

kepada produk pesaing dan orang-orang diajak untuk meninggalkan 

produk pesaing.  

c. Direct order 

Iklan yang diatur agar menciptakan daya tarik kepada audiens dengan 

cara seolah-olah meminta audiens untuk berhubungan dengan produk. 

Proses pengambilan keputusan disederhanakan dengan teknik direct 

order. Pesan iklan yang tampil berupa gambar dan kata-kata yang 

menawan membuat target audiens yakin dan cepat mengambil keputusan. 

d. Disinformation  

Teknik ini dikenal dengan Teknik ini dikenal dengan menyebarkan 

“informasi palsu”. Jika dalam konteks militer, teknik ini digunakan agar 

musuh tersesat. Cara yang digunakan adalah menyebarkan berita tidak 

benar dan pemalsuan dokumen.  

4. Iklan melalui e-mail 

Peran e-mail sangat penting seiring dengan berkembangnya teknologi. Iklan 

dengan menggunakan e-mail termasuk baru. Keuntungan dari beriklan 

dengan e-mail adalah hemat biaya, segmen yang dijangkau lebih luas, dan 
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kemudahan audiens untuk mengakses iklan. Banyak calon konsumen dan 

produsen yang ditawarkan untuk berkonsultasi, tanya jawab, dan akses suatu 

iklan, bahkan membantu calon konsumen memesan dan membayar produk 

dengan e-mail. 

5. Iklan dengan kata-kata emosional  

6. Iklan melalui internet  

Beriklan melalui internet tergolong baru di bidang periklanan. Media yang 

paling berpengaruh di zaman modern adalah internet. Dengan adanya web 

site, perusahaan dapat menarik ribuan pengguna setiap harinya dan 

memamerkan beberapa produk dalam web site. Jenis tampilan dalam internet 

dibagi menjadi: 

a. Labeling  

Iklan ini bermaksud meningkatkan atau mengurangi kualitas yang 

dirasakan pada suatu produk, maka dengan itu pengiklan memakai “label” 

dengan ungkapan “Jika Anda memakai produk ini maka Anda berada di 

kelas eksekutif papan atas!” Maksud dari pesan tersebut adalah iklan 

mempengaruhi konsumen untuk membeli karena konsumen tersebut ingin 

dihormati pada suatu kelas sosial. 

b. Name-calling 
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Iklan ini bertujuan menyerang produk pesaing secara langsung. Tetapi 

tujuannya secara tidak langsung, hanya menyerang produk lain dengan 

metode sinis atau sarkasme.  

7. Iklan outdoor  

Iklan outdoor yaitu iklan yang juga menarik konsumen dengan hubungan 

antara salesman dan konsumen di ruang publik tidak hanya di media massa. 

Contohnya adalah billboard, spanduk, dan pameran. Berikut adalah jenis dari 

“iklan di ruang terbuka”: 

a. Performance-based advertising 

Iklan yang berdasar pada peran fungsional sebuah lembaga atau agen 

periklanan. Pengiklan hanya membayar jasa pemuatan iklan kepada biro 

atau agen periklanan, dan pengiklan tidak ada kepentingan dengan media.  

b. Plain folks 

Pengiklan menayangkan “orang kecil” yang membutuhkan “sesuatu” dan 

hasilnya adalah “produk yang diiklankan”. Pakaian, bahasa, perilaku 

“orang kecil” tersebut ditampilkan seperti orang kebanyakan. Teknik ini 

bertujuan membuat calon konsumen percaya bahwa orang-orang kecil juga 

mencari produk tersebut. 

c. Print media advertising 
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Penyebaran pesan iklan paling efektif adalah dengan media cetak. Media 

cetak yang menampilkan iklan untuk menark massa adalah koran, brosur, 

manual, dan majalah. 

d. Public service advertising 

Iklan ini bertujuan menyampaikan pesan iklan sosial kepada massa. . Iklan 

ini berisi isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, AIDS, dan isu-

isu lingkungan seperti polusi, penggundulan hutan, dan pemanasan global. 

e. Quotes out of context  

Bentuk ini diibaratkan menggunakan “tanda kutip” di setiap pesan yang 

biasanya diaplikasikan dalam film dokumenter politik.  

8. Iklan yang berkaitan dengan pemasaran 

9. Iklan yang bersifat subliminal  

Dari beberapa poin di atas, memang tidak seluruhnya lengkap menjelaskan 

poin yang dipaparkan, oleh karena itu, penulis melakukan observasi mandiri dan 

menemukan pada nomor 5 bahwa iklan yang berkaitan dengan emosional dalam 

industry terdapat unsur seperti rasa takut, humor, animasi, seks, musik, dan 

fantasi.  

Juga pada nomor 8, pemasaran menurut KBBI adalah proses, cara, 

perbuatan memasarkan  suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke 

tengah-tengah masyarakat. Pemasaran dilakukan dengan iklan. Tanpa iklan, calon 
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konsumen tidak akan mendapatkan informasi mengenai suatu produk atau jasa 

yang ditawarkan. Produsen dan distributor akan sulit menjual produk atau jasa 

yang ditawarkan. Jika suatu perusahaan ingin mendapatkan keuntungan maka 

perusahaan tersebut harus mempromosikan produk atau jasa dengan iklan.  

Terakhir adalah nomor 9, subliminal adalah kata bawah sadar. Iklan yang 

disampaikan di bawah kesadaran (awareness) yang disampaikan pada desibel 

yang tidak tertangkap oleh telinga. Contohnya pada iklan rokok yang tidak l 

memperlihatkan batang rokok, kemasan rokok dan nikmatnya rokok.  
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2.3. Promosi   

Promosi berasal dari Bahasa Inggris yaitu promote yang artinya meningkatkan 

atau mengembangkan. Promosi adalah unsur dari bauran pemasaran (marketing 

mix) dan merupakan bagian dari pemasaran. Perusahaan sangat membutuhkan 

promosi dengan tujuan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan dan menentukan kesuksesan sebuah perusahaan dalam 

mengahdapi persaingan pasar.  

Menurut Kotler dan Keller (2010:496), promosi merupakan media bagi 

perusahaan untuk menginformasikan, mengajak, dan mengingatkan konsumen 

dan calon konsumen tentang produk yang dijual baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

 

2.3.1. Jenis Promosi 

Menurut Peter dan Donnelly (2011:111), teori bauran promosi (promotion mix) 

merupakan cara untuk meraih tujuan pemasaran yang digunakan perusahaan yang 

merupakan perpaduan dari iklan, prmosi penjualan, hubungan masyarakat, 

pemasaran langsung, dan penjualan personal.  

 Menurut Kotler dan Armstrong (2012:432), bauran promosi (promotion 

mix) terdiri dari lima perangkat utama yaitu sebagai berikut: 

1. Advertising (Periklanan) 

Iklan merupakan presentasi gagasan, barang, atau jasa yang dibayar oleh 

sponsor dan berbentuk presentasi dan promosi nonpersonal. Iklan dapat 
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dimaknai sebagai target pasar yang dipengaruhi dan dimaknai sebagai media 

komunikasi massa. Iklan bertujuan untuk mengingatkan konsumen atau calon 

konsumen untuk selalu ingat dengan suatu produk sehingga konsumen 

menjadi loyal dan tidak berpindah ke produk pesaing. Bentuk promosi yang 

digunakan adalah internet, broadcast, print, outdoor, dan lain-lain. 

2. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Promosi penjualan adalah mendorong keinginan konsumen atau calon 

konsumen untuk mencoba atau membeli suatu produk atau jasa dalam waktu 

jangka pendek. Promosi ini dapat dilakukan dengan diskon besar, hadiah 

langsung, kupon belanja, event, demonstrations dan sample produk secara 

gratis. Sales promotion membutuhkan biaya yang cukup besar, namun 

dampaknya juga besar karena konsumen atau calon konsumen dapat mencoba 

dan merasakan suatu produk yang ditawarkan.  

3. Public Relation and Publisity (Hubungan Massa) 

Menurut Kotler (2003), hubungan massa merupakan program untuk 

mempromosikan dan melindungi citra sebuah perusahan atau produk 

individualnya. Dengan citra yang baik di mata konsumen atau calon 

konsumen, maka akan memanjangkan umur suatu produk, perusahaan atau 

organisasi. Public relation menjadi jembatan bagi perusahaan dan konsumen.  

4. Personal Selling (Penjualan Perorangan) 

Personal selling merupakan presentasi dengan cara lisan dengan konsumen 

atau calon konsumen dengan tujuan menghasilkan penjualan dan membangun 

hubungan dengan konsumen. Kelebihan dari personal selling dengan tatap 
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wajah (face to face) adalah penjual dapat memasarkan produk dan memberi 

petunjuk penggunaan produk kepada konsumen atau calon konsumen. 

Personal selling juga dapat membangun hubungan dengan pelanggan. Bentuk 

promosi yang digunakan adalah presentasi, trade shows, dan incentive 

programs. 

5. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) 

Direct marketing merupakan hubungan langsung dengan konsumen yang 

bertujuan untuk medapatkan tanggapan secara cepat dan membina hubungan 

dengan konsumen, contohnya adalah dengan cara menelepon konsumen 

untuk mendapatkan respon secara langsung. Teknik promosi ini dapat 

menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Bentuk 

promosi yang digunakan adalah catalogs, telephone marketing, kiosks, 

internet, mobile marketing, dan lain-lain.  

 

2.3.2. Tujuan Promosi  

Tujuan utama sebuah promosi tentu untuk mencari laba. Menurut Rangkuti 

(2010:51), kegiatan promosi harus berdasarkan tujuan sebagai berikut: 

1. Modifikasi tingkah laku 

Promosi yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku konsumen dari yang 

tidak menerima suatu produk hingga menjadi setia dengan satu produk saja. 

Hal ini dilakukan dengan menciptakan kesan baik tentang produk yang 

ditawarkan dan mendorong konsumen untuk membeli produk.  
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2. Memberitahu 

Promosi yang bertujuan untuk membantu konsumen ketika mengambil 

keputusan saat membeli produk. Promosi ini bersifat memberikan informasi 

tentang harga, kualitas, syarat pembeli, kegunaan, dan keistimewaan sebuah 

produk.  

3. Membujuk 

Promosi yang dilakukan agar konsumen membeli produk yang ditawarkan 

dengan cara membujuk konsumen. Perusahaan mengutamakan untuk 

menimbulkan kesan positif terhadap konsumen agar promosi yang dilakukan 

dapat mempengaruhi perilaku pembeli untuk jangka waktu panjang.  

4. Mengingatkan   

Promosi ini dilakukan untuk mempertahankan merek suatu produk di hati 

konsumen dan mempertahankan konsumen yang akan membeli suatu produk 

secara terus-menerus. 

 

2.3.3. Media Promosi  

Media promosi yaitu sarana untuk memberitahukan suatu produk, jasa, 

image, atau perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat.  

Menurut Sutherland & Canwell (2008), media periklanan dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

1. Above The Line (Media Lini Atas) 
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ATL adalah bentuk suatu komunikasi menggunakan media 

massa untuk dipublikasikan kepada khalayak luas, seperti pers, 

majalah, radio, bioskop, televisi, dan koran.  

2. Below The Line (Media Lini Bawah) 

BTL adalah bentuk suatu komunikasi menggunakan media 

tertentu yang bertujuan agar terfokus untuk disampaikan ke 

khalayak tertentu. Promosi yang dilakukan langsung dengan 

konsumen. BTL mencakup brosur, flyer, poster, banner, sales 

promotions, public relations, dan personal selling.  

3. Through The Line  

TTL melibatkan ATL dan BTL, dimana kedua media menjadi 

satu dalam sebuah periklanan untuk mengoptimalkan 

pemasaran. TTL mencakup pameran, event, direct marketing, 

direct mail catalogs, telemarketing, dan internet.  

 

2.4. Strategi Media  

Media yang akan digunakan meliputi:  

1. Brosur 

Brosur adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

mengenai produk yang ditawarkan. Cara penyampaiannya adalah dengan 

dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang produk 

atau jasa yang ditawarkan.  

2. Poster 
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Poster adalah iklan bergambar atau tulisan yang dtempel di dinding suatu 

tempat agar mudah dilihat orang. Menurut KKBI, poster merupakan plakat 

berupa pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum. Secara 

umum, ukuran poster adalah 50x60 cm. Satu poster hanya memiliki satu 

tema dan tidak menggunakan banyak kalimat.  

3. Merchandise 

Merchandise adalah pernak pernik yang digunakan oleh banyak orang. 

Contohnya pada pouch Make Up, cetakan alis, dan bando cuci muka yang 

dilengkapi dengan gambar dan logo perusahaan.  

 

2.5. Teori Desain 

2.5.1. Elemen Desain 

Menurut Landa (2006:46), elemen dalam desain terbagi menjadi: 

1. Garis  

Garis adalah sebuah tanda yang dibuat menggunakan suatu alat diatas 

permukaan benda. Semua alat dapat digunakan untuk membuat garis, 

contohnya pensil, kuas, mouse komputer, bahkan kapas. Garis juga dapat 

disebut sebagai titik yang bergerak atau jalan terbuka. Garis ada 

bermacam-macam, namun semua garis mempunyai arah dan kualitas. Tipe 

garis mengacu dari cara garis bergerak dari awal hingga akhir. Garis dapat 

menjadi lurus, bergelombang, atau bersiku-siku. Arah garis 

mendeskripsikan sebuah hubungan garis dengan halaman. Garis mendatar 

melewati kanan ke kiri atau kiri ke kanan pada suatu halaman kertas. Garis 
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menurun melewati atas dan bawah pada suatu halaman kertas. Garis 

diagonal terlihat miring jika dibandingkan dengan ujung halaman kertas.  

2. Bentuk 

Bentuk adalah garis tepi umum dari sesuatu, atau dapat diartkan sebagai 

garis tertutup. Terdapat berbagai cara untuk membuat sebuah bentuk 

dalam permukaan dua dimensi, salah satunya adalah dengan garis. Garis 

dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk datar, seperti piramid atau 

kubus. Bentuk dapat dibuka atau diisi dengan warna dan tekstur. Ciri suatu 

bentuk berbeda-beda, bentuk dapat menjadi melengkung atau bersiku-siku, 

datar atau bervolume, tetap atau berubah, dan seterusnya.  

3. Nilai  

Nilai mengartikan penerangan atau kegelapan dari elemen visual. 

Hubungan suatu elemen dengan elemen lainnya untuk membedakan terang 

gelap disebut dengan nilai kontras. Tujuan dari nilai kontras adalah untuk 

memahami gambar dan melihat secara detail. Nilai kontras dibutuhkan 

untuk melihat tulisan di lembaran. Jika tulisan di lembaran mempunyai 

kontras warna yang mirip maka akan membuat audiens tidak dapat 

membaca tulisan. Kebanyakan tulisan adalah hitam dan halaman berwarna 

putih, karena mempunyai kontras yang sangat berbeda. 

 Nilai warna yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda, 

baik efek visual maupun emosional. Ketika warna dalam kontras yang 
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rendah digunakan dalam desain, akan membangkitkan respon emosional 

yang berbeda jika dibandingkan dengan audiens yang melihat desain 

dengan kontras yang tinggi.  

4. Warna 

Warna secara spesifik terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

1.) Hue 

Hue adalah sebutan yang digunakan untuk menandakan nama dari 

sebuah warna, contohnya yaitu hijau, kuning, merah, dan 

sebagainya.  

2.) Value 

Value adalah terang gelapnya warna atau disebut juga dengan 

dimensi kedua.  

3.) Saturation 

Saturation adalah terang atau gelap suatu warna, contohnya merah 

terang atau merah gelap, biru terang atau biru gelap. Chroma dan 

intensity adalah sinonim dari saturation.  

5. Tekstur 

Kualitas dari suatu permukaan yang dapat dirasakan disebut tekstur. 

Dalam seni visual, ada dua kategori tekstur, yaitu taktil dan visual. Tekstur 

taktil adalah nyata dan dapat dirasakan oleh jari tangan kita. Tekstur visual 

adalah ilusi dengan memberikan kesan tekstur sebenarnya. Pola dapat 
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diartikan sebagai pengaturan repetisi dari suatu elemen, contohnya adalah 

baju kotak-kotak, kertas kado, dan lain-lain.  

6. Ukuran 

Ukuran adalah pendukung dalam desain grafis. Ada banyak ukuran dan 

variasi dalam setiap ukuran. Contohnya adalah brosur dalam berbagai jenis 

ukuran dan bentuk, setiap brosur dapat dibuka dengan cara yang berbeda. 

Terkadang desainer harus mengikuti ukuran yang sudah ditentukan 

(mutlak). Ukuran bergantung pada dimana desain akan dilihat, contohnya 

majalah dilihat dengan jarak yang dekat, dan iklan outdoor dilihat ketika 

berkendara atau melewati dengan jarak tertentu. Beberapa ukuran 

mempunyai standar format, contohnya cover CD. Poster juga mempunyai 

ukuran standar, tetapi poster dapat dicetak dalam ukuran apa saja. Harga 

bergantung pada ukuran cetak. Bentuk, jenis kertas, ukuran, dan teknik 

cetak tertentu dapat mempengaruhi harga.  

Perancangan Media Promosi..., Tasha Suryanata, FSD UMN, 2018



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Colour Wheel 
(sumber Graphic Design Project From Start to Finish, 2011) 

 

2.5.2. Tipografi 

Menurut Alex W. White (2011:149), huruf mempunyai fungsi sebagai alat untuk 

memberitahukan pesan dan kesan dari “suara pasif”. Huruf terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu display dan teks. Teks display yaitu huruf atau kata yang dibaca 

sebelum teks. Teks pada umumnya berupa kata-kata yang berisi pesan persuasif.   

 Struktur dan karakter suatu jenis huruf sangat mempengaruhi komunikasi 

dan seberapa baiknya jenis tulisan jika digabungkan dengan karakteristik sebuah 

gambar. Setiap jenis huruf mempunyai kualitas menyampaikan pesan visual yang 

tidak sesuai untuk ide tertentu, baik konten maupun target audiens.  Pemilihan 

jenis huruf yang mempunyai karakter disesuaikan dengan ide dan pesan yang 
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ingin disampaikan. Menurut Landa (2010:128), dalam memilih jenis huruf, ada 5 

kriteria umum yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Ide 

Setiap jenis huruf mempunyai karakter yang spesifik, dan harus sesuai 

dengan ide dan pesan sebuah iklan. 

2. Konten 

Pembaca harus dapat mengerti pesan yang ingin disampaikan. Jenis huruf 

harus mudah dibaca dan sesuai dengan konten.   

3. Audiens 

Sama halnya seperti membidik ide kepada audiens, mengingat audiens 

terdiri dari segmen demografis tertentu dan harus mempengaruhi 

bagaimana memilih dan mendesain dengan teks.  

4. Penggabungan dengan gambar 

Jika teks dengan gambar adalah komponen sebuah komposisi, maka hal 

tersebut pasti berkaitan. Desainer menentukan penggabungan yang natural, 

contohnya jenis huruf dan gambar mendefinisikan karakter yang sama, 

seperti garis, bentuk, tekstur, atau proporsi.   

5. Media dan konteks  

Dalam menaruh tekss, harus mempertimbangkan cara teks tersebut dilihat, 

contohnya dilayar (layar kecil, layar besar, dan layar yang sangat besar) 

atau dicetak (majalah atau iklan outdoor). Pertimbangan dampak jarak teks 

yang dapat mempengaruhi penyampaian pesan kepada audiens dan 

pencahayaan.  
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