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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pemasaran 

Menurut Morissan (2010) mengatakan bahwa pemasaran tidak hanya mengenai 

penjualan tapi mencakup seluruh kegiatan baik dalam pembujukan, promosi, dan 

publikasi. Pentingnya menjalin hubungan pemasaran yaitu untuk 

mempertahankan, menciptakan, dan mendorong hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan (hlm. 2-4). Menurut George dan Michael Belch (seperti dikutip 

Morissan. 2010. hlm. 5-6) Dalam mengelola pemasaran, terlebih dahulu melalui 

proses empat P yaitu menganalisa dan mengembangkan suatu produk yang dapat 

memuaskan kebutuhan (product) dengan menawarkan harga yang sesuai (price) 

lalu mendistribusikannya (place) dan melakukan promosi dalam mengembangkan 

awareness serta ketertarikan pelanggan terhadap sebuah produk (promotion). 

Proses empat P disebut dengan marketing mix. Elemen-elemen dalam marketing 

mix penting dalam pemasaran supaya dapat menghasilkan pemasaran yang efektif. 

2.2. Promosi 

Ardhi (2013) menyatakan bahwa promosi penting untuk dilakukan demi 

mengembangkan suatu bisnis dan produk atau jasa yang dijual dikenal luas oleh 

masyarakat. Kurangnya suatu promosi akan membuat bisnis menjadi ancaman 

dari sisi jumlah pelanggan (hlm. 2-3). Sedangkan menurut Kaser (2013) promosi 

dilakukan untuk menginformasi, mengajak, dan mengingatkan ke konsumen 

terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan karena konsumen tidak secara 

langsung membeli tanpa mengetahui informasi dari apa yang kita jual (hlm. 150). 
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2.2.1. Jenis Promosi 

Menurut George dan Michael Belch (seperti dikutip Morissan. 2010. hlm. 17-28) 

mengatakan bahwa promosi digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan 

produk dan mempersuasi masyarakat. Teknik dasar sutau perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produk yang ditawarkan disebut dengan promotional mix 

yang terdiri dari lima bentuk antara lain: 

1. Advertising 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi secara non personal 

mengenai produk maupun jasa yang disponsori disebut dengan advertising. 

Waktu untuk merancang sebuah konsep dibutuhkan lebih panjang dalam 

membuat advertising. Advertising mencakup media massa yang bisa 

menyebarkan informasi secara luas, namun dengan metode ini, sangat kecil 

kemungkinan untuk menerima masukan dari audiens, walaupun begitu, pihak 

yang memasang iklan perlu mempertimbangkan bagaimana audiens menerima 

informasi dari advertisement. Biasanya advertising lebih sering digunakan 

oleh perusahaan yang mempunyai target market yang luas untuk 

mempromosikan produknya.  

2. Direct Marketing 

 Objek utama dalam direct marketing adalah direct-response advertising, 

dimana sebuah produk langsung dipromosikan ke pelanggan untuk melakukan 

transaksi langsung ke tempat produksi. Langkah ini juga bisa dilakukan 

dengan cara membagikan sampel produk yang dijual 

3. Interactive/Internet Marketing 
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 Media interaktif terutama internet memiliki kelebihan yaitu dapat 

memudahkan pelanggan untuk menerima informasi, mencari informasi, dan 

yang terakhir yaitu membeli produk yang ditawarkan. Selain menjadi media 

promosi, internet juga bisa menjadi sarana pemasaran, beberapa perusahaan 

telah khusus memperkerjakan orang yang menangani pelanggan melewati 

website mereka. 

4. Sales Promotion 

 Sales promotion didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran yang memberikan 

nilai tambah kepada distributor, atau konsumen dan dapat mempengaruhi 

penjualan. Sales promotion umumnya dipecah menjadi dua kategori utama: 

customer oriented dan trade oriented. Customer oriented ditujukan kepada 

pengguna produk seperti memberi kupon, sampel, dan undian. Trade oriented 

ditujukan kepada pegadang grosir, distributor, dan pengecer 

5. Public Relations 

Public Relations dibutuhkan tidak hanya untuk publisitas namun juga untuk 

menjaga nama baik sebuah perusahaan dari hal yang dapat berdampak buruk 

terhadap imej sebuah perusahaan. 

6. Personal Selling 

Personal Selling adalah bentuk komunikasi secara langsung dimana penjual 

mencoba membujuk calon pembeli untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. Personal selling melibatkan komunikasi langsung dengan 

pembeli. Interaksi dapat memberikan fleksibilitas dalam komunikasi bagi 
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pemasar karena dampak persentase penjualan dapat dinilai dari reaksi 

pelanggan. 

2.2.2. Tujuan Promosi 

Perancangan promosi mempunyai tujuan utama yaitu untuk membuat seseorang 

membeli atau memakai barang dan jasa yang ditawarkan. (Kaser, 2013, hlm. 151-

152) konsep AIDA dapat membantu dalam mencapai tujuan promosi: 

1. Attention merupakan langkah awal dari proses penjualan produk atau jasa, 

Atensi dapat dicapai melalui visual atau kata-kata yang menarik perhatian. 

2. Interest dapat dicapai melalui menyebarkan informasi produk terutama 

kelebihan dari produk tersebut. 

3. Desire muncul ketika pelanggan mempunyai keinginan untuk membeli 

produk yang ditawarkan. 

4. Action adalah niat yang muncul dari pelanggan supaya menggunakan atau 

membeli produknya. 

 Menurut Ardhi (2013) menjelaskan beberapa tujuan dari promosi yaitu: 

1. Menginformasikan 

Menginformasikan yaitu memberikan informasi produk kepada audiens 

mengenai terutama mafaat dan kegunaan produk tersebut, supaya konsumen 

mendapatkan gambaran mengenai produk tersebut (hlm. 9) 

2. Membujuk 
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Promosi dengan tujuan membujuk sering dijumpai, maka dari itu perlu 

menggunakan visual yang menarik serta slogan-slogan yang dapat memarik 

audiens untuk menggunakan produk yang ditawarkan (hlm. 11).  

3. Mengingatkan 

Promosi dengan tujuan mengingatkan yaitu supaya audiens terus mengingat 

produk tersebut dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan pengaruh 

jangka panjang (hlm. 11).  

2.2.3. Perancangan Media Promosi 

Menurut Morissan (2010) perancangan media yang efektif yaitu dengan 

meminimalisir biaya namun membawa dampak yang besar, maka itu pemilihan 

media promosi perlu dipertimbangkan supaya tidak memakan biaya yang besar 

(hlm.179). Langkah-langkah untuk melakukan perancangan media yaitu: 

1. Menetukan Audiens Sasaran 

Morrisan (2010) mengatakan bahwa terlebih dahulu menentukan pasar dan 

perlu mendalami sifat dan karakteristik seorang konsumen, selain itu, jumlah 

target audiens juga perlu diketahui, jika jumlah tidak begitu besar makan 

pesan dapat disampaikan lebih personal (hlm.182). 

2. Menetukan Tujuan Media 

Menurut Morrisan (2010), apa yang diinginkan perusahaan terhadap reaksi 

konsumen atas penyampaian komunikasi pemasaran merupakan gambaran 

dari tujuan media (hlm. 190). 

3. Menetapkan Strategi Media 
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Anggaran dalam menetapkan strategi media membawa pengaruh besar dalam 

memilih strategi media. Pemilihan strategi media terlebih dahulu mempelajari 

kekurangan dan kelebihan dari sebuah media (Morrisan, 2010, hlm. 218). 

4. Menetapkan Jadwal Media 

Perencanaan jadwal media menurut Morissan (2010) promosi tidak dapat 

dilakukan secara terus menerus karena faktor dana, maka memilih waktu yang 

tepat dengan potensi waktu pembelian sangat penting, sehingga dapat diterima 

oleh konsumen sebanyak mungkin (hlm. 231). 

2.2.4. Jenis Media Promosi 

Sebelum merancang media promosi, terlebih dahulu mempertimbangkan media 

apa yang akan digunakan. Menurut Kelley, Jugenheimer, dan Sheehan (2015) 

mengatakan bahwa media promosi terdiri dari ATL (Above The Line), BTL 

(Below the Line) dam TTL (Through the Line). ATL digunakan ketika 

mempunyai target audiens yang besar, BTL digunakan untuk ketika target audiens 

lebih spesifik, sedangkan TTL adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan 

IMC (Integrated Marketing Communications) (hlm. 3).  

 Menurut Ardhi (2013) Media promosi yang efektif yaitu dengan 

menggunakan media yang sesuai dan bisa mencapai target sebanyak-banyaknya, 

bukan dengan menggunakan beragam jenis media dan menghabiskan biaya yang 

banyak (hlm.13). Ardhi (2013) menjelaskan terdapat berbagai macam media 

promosi, diantaranya yaitu: 

1. Media Sosial 
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Media sosial merupakan media promosi yang efektif karena hampir semua 

masyarakat mempunyai media sosial, hal penting dalam membuat media 

promosi pada media sosial yaitu membutuhkan kepercayaan audiens terhadap 

apa yang dipromosikan. (Ardhi, 2013, hlm. 68-70) 

 

Gambar 2.1. Media Sosial Instagram 

 (https://adespresso.com/blog/restaurant-marketing/) 

 

2.  Media Cetak 

Kelebihan dari media cetak yaitu dapat menjangkau segmentasi yang luas, 

namun media cetak mempunyai jangka waktu tertentu, sehingga jika sudah 
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melewati waktunya, sangat minim persentasenya untuk promosi tersebut 

dilihat. (Ardhi, 2013, hlm. 36-38). 

 

Gambar 2.2. Media Cetak 

(http://tomatedesign.com/images/galleries/bhaji-indian-restaurant-en-3bda54d1/bhaji-
magazine-advertising-3bda9d23_full.jpg) 

 
 

3. Brosur 

Media promosi brosur mempunyai kelebihan yaitu bisa memuat informasi 

yang lengkap sekaligus bisa disimpan dan mudah dibawa sehingga dapat 

dibaca berulang-ulang. (Ardhi, 2013, hlm.18-19). 

 
Gambar 2.3. Brosur 

(https://sahussain.deviantart.com/art/restaurant-brochure-302146147) 
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4. Flyer 

Media promosi flyer merupakan selembaran kertas yang dibagi-bagikan ke 

orang, karakteristik flyer yaitu mudah dibawa dan bisa disimpan, umumnya 

ukuran flyer tidak lebih dari A5 (Ardhi, 2013, hlm. 14). 

 

Gambar 2.4. Flyer 

(http://www.rcflyers.net/restaurant-flyer-templates-free/content-201-restaurant-flyer-
templates-free-3/) 

 

5. Petunjuk Arah 

Petunjuk arah digunakan sebagai penuntun audiens untuk pergi ke lokasi 

tersebut (Ardhi, 2013, hlm. 92). 
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Gambar 2.5. Petunjuk Arah 

(http://warung-jamur.blogspot.com/) 
6. Kartu Nama 

Media promosi kartu nama berfungsi sebagai membangun relasi atau kerja 

sama antar perusahaan (Ardhi, 2013, hlm. 22-24). 

 

Gambar 2.6. Kartu Nama 

(https://www.designcrowd.com/design/1631036) 
 

7. Kop Surat 

Kop Surat memuat informasi mengenai suatu perusahaan. Penerima dari kop 

surat hanya terbatas pada kalangan tertentu yang bertujuan untuk membangun 

relasi atau kerja sama (Ardhi, 2013, hlm. 27-28). 

Perancangan Promosi VOC..., Vivian Aristya, FSD UMN, 2018



15 
 

 

Gambar 2.7. Kop Surat 

(https://graphicriver.net/item/letterhead/19949210) 
 

8. Merchandise 

Media promosi merchandise mempunyai kelebihan yaitu umurnya yang relatif 

panjang karena disimpan dalam waktu yang lama. Media ini biasanya sering 

menampilkan logo dari perusahannya (Ardhi, 2013, hlm. 74). 

 

 

Gambar 2.8. Merchandise 

(https://blog.penulis.id/id/7-merchandise-yang-paling-pas-untuk-event-besar-anda/) 
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2.3. Iklan 

Menurut (Landa, 2014, hlm. 285) iklan berfungsi sebagai mempromosikan sebuah 

merek perusahaan, baik dalam memperkenalkan produk baru maupun sebagai 

pengingat kepada audiens mengenai produk yang sudah lama. Landa 

menambahkan terdapat dua jenis iklan yaitu: 

1. Commersial Advertising 

Commersial Advertising berfungsi sebagai mempromosikan dan 

menginformasikan kepada pelanggan. Terdapat tiga jenis subkategori dalam 

iklan komersil yaitu fokus kepada publik, fokus kepada sesama bisnis, dan 

fokus kepada sekelompok orang tertentu 

2. Public Service Advertising 

Tujuan dari public service adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan 

awareness terhadap masalah sosial dari organisasi non-profit. 

 Landa (2014) memaparkan dua buah konsep dalam sebuah iklan antara 

lain yaitu: 

1. Functional Benefits 

Manfaat fungsional berfungsi sebagai pembeda sebuah produk atau jasa dari 

kompetitornya dengan menonjolkan fungsi, kegunaan, atau karakteristik dari 

produk tersebut.  

2. Emotional Benefits 

Iklan yang dapat menyentuh secara emosional dan tidak membicarakan 

sebuah produk secara fungsional dengan cara mengkoneksikan merek tersebut 

kepada audiensnya (hlm. 286). 
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2.3.1. Copywriting 

Ariyadi (2017) menjelaskan bahwa copywriting memiliki kaitan dengan iklan, 

karena tulisan dalam iklan disebut dengan copywriting. Copywiting sendiri adalah 

sebuah pesan yang bersifat persuasif dan membuat audiens untuk membeli produk 

yang ditawarkan. Copywriting juga merupakan tulisan yang singkat namun dapat 

menarik target pasar, misalnya jika target untuk orang tua, maka gunakan bahasa 

yang mudah dimengerti, lebih jelas dan sopan (hlm. 2-5). Ariyadi (2017) juga 

menjelaskan jenis-jenis copywriting yaitu: 

1. Story Copy 

Menjelaskan dengan rinci dalam bentuk cerita 

2. You and Me Copy 

Menulis kalimat seakan-akan sedang berkomunikasi dengan langsung 

3. Fortight Copy 

Menjelaskan kekurangan dan kelebihan sehingga terlihat jujur 

4. Hyperbolic Copy 

Menggunakan bahasa yang berlebihan dan merasa yang paling baik 

5. Teaser Copy 

Membuat penasaran pembaca baik dalam bentuk menantang atau meragukan. 

6. News Copy Page 

Menyajikan tulisan dalam bentuk pengumuman dan tulisan terlihat lebih 

panjang 

7. Competitive Copy 
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Tulisan yang membandingkan dengan produk lain dengan tujuan produk 

tersebut paling unggul. 

8. Factual Copy 

Menjelaskan data, informasi, dan fakta yang sesuai dan terbukti 

9. Humourous Copy 

Menjelaskan kalimat yang menghibur kepada audiens 

10. Visual Copy 

Menyajikan tulisan yang disertai dengan gambar atau ilustrasi 

11. Straightforward Copy 

Menceritakan secara sederhana, mudah dipahami, dan tidak membuat audiens 

berpikir. 

12. Imagination Copy 

Menuliskan melalui cerita yang memainkan imajinasi dari audiens seperti 

cerita mengenai superhero 

13. Poetic Copy 

Menggunakan kalimat indah dengan gaya puisi. 

2.4. SWOT 

Menurut Kelley, Jugenheimer, dan Sheehan (2015) dalam menganalisa 

kompetitor, pendekatan yang paling umum yaitu dengan menggunakan metode 

Strenght, Weakness, Oportunities, Threats (SWOT) karena metode SWOT relatif 

sederhana dan cepat dikelola. Strenght dan weakness untuk menganalisa situasi 

sekarang, sedangkan untuk opportunities dan threats untuk mengenalisa situasi 

yang akan mendatang.  
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2.5. Segment, Target, Positioning 

2.5.1. Segmentasi Pasar 

Morissan (2010) mengatakan perusahaan memerlukan segmentasi supaya dapat 

melayani konsumennya lebih baik, terutama dapat memenuhi kebutuhan dari 

konsumennya. Morrisan menjelaskan dasar-dasar dalam melakukan segmentasi 

1. Segmentasi Demografis 

a. Usia  

 Konsumen dibedakan menurut anak-anak, remaja, dewasa, dan 

 orang tua. 

b. Jenis Kelamin 

c. Pekerjaan 

 Pekerjaan menentukan keputusan konsumen dalam berpikir dan 

 berbeda selera. 

d. Pendidikan 

 Tingkat intelektual seseorang dipengaruhi oleh pendidikannya, 

 sehingga mempengaruhi juga pemilihan produk yang akan dibeli. 

e. Pendapatan 

 Selera seseorang dipengaruhi oleh kelas sosialnya yang ditentukan 

 oleh pendapatan mereka. 

 - Kelas atas-atas (A+) 

 - Kelas atas bagian bawah (A) 

 - Kelas menengah atas (B+) 

 - Kelas menengah bawah (B) 
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 - Kelas bawah bagian atas (C+) 

 - Kelas bawah bagian bawah (C) 

f. Agama 

 Melalui agama dapat menjalin hubungan yang serius dengan 

 konsumen. 

g. Suku dan Kebangsaan 

 Setiap suku mempunyai perbedaan yang mencolok dalam 

 kebutuhan dan kebiasaan hidupnya baik dalam pakaian, makanan, 

 dan cara berkomunikasi (hlm. 56-64). 

2. Segmentasi Geografis 

Segmentasi Geografis mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan tertentu, 

segmentasi ini dibagi berdasarkan geografis yang berbeda-beda, seperti 

wilayah, provinsi, kabupaten, kota, hingga lingkungan perumahan (Morissan 

2010, hlm. 64-65). 

3. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi Psikografis dapat diidentifikasikan melalui gaya hidup dan 

kepribadiannya, karena gaya hidup mempengaruhi seseorang dalam 

membelanjakan uangnya (Morissan 2010, hlm. 65-66). 

2.5.2. Target Pasar 

Morissan (2010) menjelaskan bahwa target pasar adalah beberapa segmen yang 

terpilih serta apa kebutuhan dari pasar tersebut yang menjadi target fokus dari 

promosi, sehingga target pasar sangat mempengaruhi media yang akan dipilih 

dalam menjalankan promosi. (hlm. 70-71). 
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2.5.3. Positioning 

Menurut Morissan (2010) positioning adalah bagaimana audiens menempatkan 

suatu perusahaan didalam benaknya. Persepsi merupakan peran penting dalam 

Positioning karena sebagaimana audiens dalam menafsirkan suatu perusahaan jika 

salah komunikasi akan sulit diubah. Morissan juga menambahkan pernyataan 

dalam posititioning dapat berupa kata-kata yang jelas dan singkat sehingga mudah 

diingat (hlm. 72-73). 

2.6. Desain Komunikasi Visual 

Menurut Kusrianto (2007), desain komunikasi visual yaitu penyampaian 

informasi mengunakan elemen-elemen visual supaya makna, arti, dan pesan  

dalam informasi dapat tersampaikan dengan baik. Elemen-elemen dalam grafis 

berupa bentuk, layout, warna, dan tipografi dan hal-hal mendukung dalam 

penyampaian informasi yang lebih jelas (hlm. 1). 

2.6.1. Prinsip Desain 

Landa (2014) mengatakan bahwa dalam membuat sebuah desain, kuasai terlebih 

dahulu dasar dari prinsip desain terutama dalam format yang akan dikerjakan 

dalam berbagai macam ukuran. Landa juga menjelaskan beberapa prinsip desain 

yaitu 

1. Balance 

Balance yaitu kestabilan dalam menempatkan berat dari sebuah visual. 

Ukuran, warna, tekstur akan mempengaruhi balance sehingga harus 

diposisikan dengan benar. Dalam balance terdapat symmetry dan asymmetry. 

Symmetry adalah visual weight yang diletakkan bergaris lurus dengan axis, 
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sedangkan asymmetry didapatkan dari elemen lain sebagai penyeimbang (hlm. 

30-31). 

2. Visual Hierarchy 

Visual hierarchy berfungsi sebagai penuntun audiens dalam membaca 

informasi sesuai dengan emphasis,  Emphasis adalah visual yang dominan dari 

visual yang lain sehingga emphasis dapat terlihat lebih dahulu dari yang lain 

(hlm. 33-34).  

3. Rhythm 

Rhythm berfungsi sebagai alur dalam membaca sebuah visual, banyak faktor 

yang mempengaruhi rhythm seperti warna, tekstur, emphasis, dan balance 

(hlm. 35).  

4. Unity 

Unity merupakan kombinasi dari berbagai macam elemen grafis sehingga 

terlihat seperti suatu kesatuan menggunakan alignment, grid, warna, 

pemilihan typeface, dan peletakan foto (hlm. 39).  

2.6.2. Tipografi 

Dalam perancangan media promosi, tipografi merupakan bagian penting, menurut 

Sihombing (2015) mengatakan bahwa tipografi memiliki peran penting dalam 

karya desain grafis, kebutuhan tipografi terhadap karya desain dapat mewakili 

kebutuhan komunikasi melalui visual. Sihombing (2015) menjelaskan bahwa 

dalam tipografi, perlu diperhatikan legibility dan readibility. Legibility yaitu 

tingkat keterbacaan atau dikenali pada sebuah huruf sedangkan readibility adalah 

kenyamanan dalam membaca rangkaian huruf (hlm. 165). Ukuran pada huruf 
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untuk display type minimumnya menggunakan 14pt sedanngkan untuk text type 

umumnya menggunakan 12pt tergantung besarnya x-height pada huruf (hlm. 170). 

 Landa (2014) memaparkan klasifikasi typeface yang masih sering dipakai 

hingga sekarang : 

1. Old Style atau Humanist: muncul pada abad ke 15, typeface ini bisa 

dikenali dari serif yang menurun. 

 

Gambar 2.9. Old Style/Humanis 

(https://www.sitepoint.com/the-old-style-typeface/) 
 

2. Transitional: typeface yang muncul pada abad ke-18 ini merupakan 

transisi dari old style ke modern. 
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Gambar 2.10. Transitional 

(https://id.pinterest.com/pin/401664860488390637/) 
 

3. Modern: Huruf yang berkembang pada abad 18 dan awal 19 ini memiliki 

ciri-ciri pada perbedaan kontras tebal tipis pada stroke. 

 

Gambar 2.11. Modern 

(https://ericklue.wordpress.com/blog-roll/page/2/) 
 

4. Slab Serif: Huruf yang muncul pada awal abad ke 19 ini mempunyai ciri 

seperti serif yang tebal dan mempunyai weight yang berat. 

 

 

Gambar 2.12. Slab Serif 

(https://ifreedmandotme.wordpress.com/tag/sans-serif/) 
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5. Sans Serif: Diperkenalkan pada awal abad 19 dan tidak mempunyai serif. 

 

Gambar 2.13. Sans Serif 

(https://www.pinterest.co.uk/pin/120260252519908679/) 
 

6. Blackletter: Blackletter juga dikenal dengan gothic ini memiliki ciri-ciri 

weight yang tebal dan condensed dengan lekukan. 

 

Gambar 2.14. Blackletter 

(https://ifreedmandotme.wordpress.com/tag/sans-serif/) 
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7. Script: Typeface ini mirip dengan tulisan tangan dengan karakteriktik 

miring dan bersambung. 

 

Gambar 2.15. Script 

(https://ifreedmandotme.wordpress.com/tag/sans-serif/) 
 

8. Display: Biasanya digunakan dalam ukuran yang besar dan sebagai 

headlines atau judul dibandingkan dengan bodytext (hlm. 47). 

 

Gambar 2.16. Display 

(http://kjworks.pbworks.com/w/page/103210354/Infographic/) 
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2.6.3. Layout 

Perancangan media tidak terlepas dari layout supaya dalam merancang suatu 

karya dapat tersampaikan dengan baik pesannya. Menurut Rustan (2014, hlm. 63-

69) dalam layout terdapat invisible element dahulu baru kemudian memasukan 

teks dan visual. Invisible element yaitu sebagai berikut: 

1. Margin 

Jarak antara kertas dengan visual yang akan dirancang, dengan adanya margin 

akan mencegah visual/teks terpotong pada saat pencetakan. 

2. Grid 

Konsistensi dalam visual dapat menciptakan unity, Grid juga berfungsi 

sebagai mempermudah dalam meletakan elemen visual. Rustan (2014) 

menjelaskan bahwa terdapat empat macam grid yaitu: 

a. Coloumn Grid biasanya digunakan dalam media yang terdapat 

banyak halaman. 

 

Gambar 2.17. Coloumn Grid 

(http://thinkingwithtype.com/grid/) 
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b. Modular Grid merupakan pengembangan dari coloum grid namun 

ditambahkan garis secara horizontal. 

 

Gambar 2.18. Modular Grid 

(http://thinkingwithtype.com/grid/) 
c. Manuscript Grid terdiri sari satu kolom saja, biasanya digunakan 

untuk konten dengan teks yang banyak. 

 

Gambar 2.19. Manuscript Grid 

(http://blog.visme.co/layout-design/) 
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d. Hierarchical Grid merupakan gabungan antara modular grid dan 

coloumn grid yang pada susunannya berasal dari prioritas visual 

yang ingin diperlihatkan.  

 

Gambar 2.20. Hierarchical Grid 

(http://www.webdesignstuff.co.uk/kp111/2012/01/26/grids-in-web-design) 
 

2.6.4. Warna 

Menurut Landa (2014) warna bisa terlihat oleh mata karena bantuan dari pantulan 

cahaya. Warna mempunyai tiga kategori elemen yaitu (hlm. 23): 

1. Hue merupakan nama warna yang terdiri dari merah, hijau, biru, dan 

jingga. 

2. Value merupakan warna dengan tingkat keterangan dalam suatu warna. 

3. Saturation adalah tingkat kecerahan dan kegelapan dalam warna. 

 Landa (2014) menjelaskan warna terbagi menjadi beberapa jenis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Warna Primer  
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a. Addittive merupakan warna dari layar monitor yang terdiri dari 

warna merah, hijau, dan biru, jika semua warna dikombinasikan 

maka akan menjadi warna putih. 

 

Gambar 2.21. Primer 

(http://www.colorsontheweb.com/Color-Theory/The-Color-Wheel) 
 

b. Subtractive merupakan warna yang dihasilkan pada saat mencetak 

yang terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan black  

 

Gambar 2.22. Sekunder 

(http://www.colorsontheweb.com/Color-Theory/The-Color-Wheel) 
 

2. Warna Sekunder  

Hasil pencampuran warna dari warna primer disebut warna sekunder, dengan 

mencampurkan warna primer dapat menghasilkan berbagai macam warna. 
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 Menurut Rustan (2013, hlm. 73) menjelaskan beberapa makna dalam 

warna yaitu sebagai berikut: 

1. Abu-abu : Keamanan, rendah, elegan, masa lalu, dan netral. 

2. Putih : Kematian (tradisi timur), rendah hati, suci, dan bersih. 

3. Hitam : Klasik, gaya, serius, dan dukacitra. 

4. Merah : Nasib baik (Cina), kekayaan, perayaan, kuat, dan energi. 

5. Biru : Kesatuan, harmoni, tenang, dan percaya. 

6. Hijau : Malu (Cina), alam, tulus, dan kesehatan. 

7. Kuning : Kaya (emas), gembira, harapan, dan optimis. 

8. Ungu : Bangsawan, upacara, misteri, dan sensual. 

9. Jingga : Buddhisme, kebahagiaan, energi, panas, dan menonjol. 

10. Coklat : Tenang, alam, kesuburan, dan berani. 

11. Pink : Kagum, simpati, feminin, perkawinan, dan suka cita. 

 Landa (2014) menambahkan bahwa warna dalam desain grafis mempunyai 

banyak fungsi salah satunya dapat mengkaitkan warna dengan budaya tertentu 

(hlm. 27). Seperti warna dalam budaya Cina menurut Wong (2012) menjelaskan 

warna merah merupakan warna yang sudah sangat melekat pada kebudayaan Cina 

karena warna merah menyimbolkan sebagai pembawa membawa keberuntungan. 

Warna merah juga dapat ditemukan pada perayaan-perayaan yang ada relasinya 

dengan kebahagiaan seperti pernikahan, ulang tahun, dan tahun baru. Sedangkan 

warna kuning dalam budaya juga memiliki arti yatu kekayaan dan rezeki karena 

dalam sejarah Cina, warma kuning banyak digunakan pada kerajaan (hlm. 210-

211). 
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2.6.5. Ilustrasi 

Menurut Arntson (2012) ilustrasi digunakan jika gambaran tidak bisa 

direpresentasikan melalui fotografi. Ilustrasi juga memiliki kelebihan untuk lebih 

bercerita melalui gambar yang emosional, naratif, dan dapat berfantasi. Walaupun 

fotografi menghasilkan gambar yang lebih realistik, namun ilustrasi dapat 

menggambarkan gambaran melalui fantasi baik melalui digital maupun dengan 

manual (hlm. 152).  

 Arntson (2012) menambahkan dalam ilustrasi iklan dan editorial harus 

dapat menjual produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen. Ilustrasi dalam 

iklan, sesuatu yang biasa dapat ditampilkan melalui gaya yang menarik seperti 

menambahkan tekstur maupun melalui cahaya yang menimbulkan kesan dramatis. 

Arntson juga menjelaskan bahwa melalui konsep kreatif dalam ilustrasi iklan 

dapat menghasilkan ilustrasi yang mempresentasikan produk lebih bagus (hlm. 

154). 

 Harris dan Withrow (2008) mengatakan bahwa ilustrasi menggunakan 

vektor memiliki kelebihan yaitu sebuah gambar dapat diperbesar dan diperkecil 

tanpa mengurasi kualitas dari gambar. Harris dan Withrow juga menambahkan 

kelebihan dalam ilustrasi yang menggunakan vector antara lain (hlm. 13). 

1. Membuat ilustrasi menjadi lebih detil  

2. Dapat dicetak dengan berbagai ukuran tanpa mengurangi kualitas gambar 

3. Dapat menggambarkan ilustrasi yang memiliki proporsi yang baik 
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2.7. Tradisi Masyarakat Keturunan Cina 

2.7.1. Makanan China 

Menurut Junru (2012) makanan khas Cina sangat luas dan mempunyai banyak 

jenis dari berbagai macam wilayah, biasanya masyarakat Cina mengeneralisasikan 

jenis tersebut dengan rasa manis dari selatan, asin dari utara, pedas dari timur, dan 

asam dari barat (hlm. 56). Junru (2012) menjelaskan beberapa ciri khas dari 

berbagai macam daerah antara lain; 

1. Provinsi Tianjing terkenal dengan kota pelabuhan dengan makanannya 

yang terkenal dengan jenis dari utara. Karena lokasinya sebagai kota 

pelabuhan, Tianjing mempunyai banyak makanan dengan bahan dasar 

ikan, udang, dan kepiting. 

2. Provinsi Shandong merupakan asal dari filsuf Confucius, karena itu 

makanan dari Shandong menganut filosofi kemurnian yang mempunyai 

dampak ke makanannya yang lebih memerhatikan kemurnian dari bumbu 

menjadi hal utama dalam makanan. 

3. Provinsi Shanxi dahulunya merupakan tempat yang terkaya di negara 

Cina, sehingga suatu makanan terdapat berbagai macam cara penyajian. 

4. Provinsi Sichuan terkenal dengan makanannya yang rasanya menonjol 

karena makanannya yang sangat memerhatikan rasa dan bumbu yang akan 

digunakan. Makanan di Sichuan kebanyakan merupakan perkembangan 

dari makanan rumahan yang mempunyai karakter sederhana dan 

menyegarkan. Makanan dari Sichuan yang terkenal seperti Mala, Mapo 

Tahu, dan lainnya. 
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5. Provinsi Hunan mempunyai ciri khas dalam makanannya yang berminyak 

dan rasa yang tajam. 

6. Provinsi Hubei terkenal dengan proses pembuatan makanan yang rumit 

dengan karakter makanannya yang berkuah dengan kaldu yang kental. 

7. Provinsi Guizhou dikenal dengan makanannya dari binatang darat seperti 

bebek, ayam, sapi, babi, dan sayur-sayuran.  

8. Provinsi Yunnan merupakan daerah minoritas yang dapat ditemui 

menggunakan daging anjing sebagai makanan. 

9. Provinsi Guangxi unggul dalam membuat makanan dari binatang liar dan 

tanaman sehingga menghasilkan makanan yang menyehatkan karena 

lokasinya terdapat banyak tanaman herbal. 

10. Provinsi Guangzhou menjadi tempat pertama kali yang menjadi pelabuhan 

antar perdagangan sehingga makanan di Guangzhou menjadi unik karena 

terpengaruh dengan makanan western. 

11. Provinsi Fujian mempunyai ciri khas makanannya yang berkuah dengan 

kebanyakan rasanya yang manis dan asam. Makanan seperti bakso ikan 

bening, kuah ayam dengan kerang, dan masih banyak lagi. 

12. Provinsi Suzhou berfokus kedalam penyajiannya yang menggunakan 

teknik potong, kukus, bumbu, dan durasi maupun derajat dalam 

pembuatan makanan. 

13. Provinsi Wuxi mempunyai dua rasa yang menjadi karakter makanannya 

yaitu manis dan amis. Rasa manis didapatkan dari gula pasir dan amis 

berasal dari tahu yang mempunyai aroma yang khas. 
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14. Provinsi Ningbo bergantung kepada produksi makanan yang berasal dari 

laut sebagai bahan utama. 

15. Provinsi Huangzhou terkenal dengan inisiatifnya dalam menciptakan 

makanan baru dan meninggalkan cara masak yang lama. Makanan di 

Huangzhou biasanya memiliki rasa yang segar dan lembut. Makanan 

seperti ikan asam manis dan kaki babi menjadi makanan klasik yang 

dibanggakan dengan rasa dan aroma yang masih bertahan setelah selesai 

menyantap.  

 

 Semua daerah di negara Cina dari makanan yang ringan sampai makanan 

berat mempunyai berbagai jenis makanan yang tidak terhingga karena rasanya 

yang unik dari berbagai daerah. Makanan Cina mempunyai banyak bentuk dan 

rasa yang dapat mencerminkan perjalanan tradisi Cina yang panjang dalam 

makanannya (hlm. 56-64). 

 Menurut Brokusumo (2013) menjelaskan kuliner Nusantara telah melalui 

proses akulturasi dengan perjalanan waktu yang panjang, seperti contoh dengan 

kedatangan imigran dari Cina yang berpengaruh ke dalam kuliner Nusantara. 

Pengaruh tersebut dapat ditemukan dari teknik masak, cara penyajiannya, serta 

bumbu-bumbu yang digunakan melalui percampuran khas Nusantara sehingga 

menghasilkan makanan yang tidak didapati di negeri asal imigran dan juga negeri 

asal para penjajah (hlm. 3). Brokusumo (2013) menambahkan pengaruh pada 

daerah masing-masing juga memegang peranan penting pada makanannya seperti 
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di Jawa Barat akan berbeda dengan Jawa Tengah, contohnya kecap manis yang 

digunakan di Jawa Tengah namun di Jawa Timur kurang disukai (hlm. 14-15). 

 Brokusumo (2013) menjelaskan beberapa makna dalam sajian makanan 

Cina antara lain: 

1. Rebung adalah tunas bambu muda yang mempunyai arti pengharapan 

karena bentuknya yang berlapis melambangkan tingkat kehidupan yang 

diraih semakin keatas. 

2. Mi merupakan simbol panjang umur, di tempat lain, mi dapat disajikan 

berbeda-beda namun tetap mengandung arti yang sama. 

3. Samseng mempunyai arti tiga binatang kurban, yang mengandung arti tiga 

hewan darat, laut, dan udara sebagai penghormatan kepada alam semesta. 

Hewan darat dapat diwakili dengan babi, hewan laut dengan ikan atau 

kepiting, sementara udara dapat diwakili dengan ayam atau bebek. 

4. Daging yang disajikan dengan potongan yang berlapis-lapis menunjukkan 

tingkat kehidupan. Biasanya menggunakan daging babi atau disebut 

dengan samcan yang hanya dikenal di Indonesia yang mempunyai arti tiga 

lapis. 

5. Ayam yang dimasak dengan opor melambangkan kehidupan yang makmur 

karena dahulu di perdesaan memakan ayam memiliki kemewahan 

tersendiri, sementara opor melambangkan warna emas. Opor kuning biasa 

dimasak dengan menggunakan kunyit sebagai penyeimbang santan. 
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6. Jeroan seperti babi atau ayam melambangkan mutiara atau sesuatu yang 

berharga dan pengharapan yang berlimpah di tahun selanjutnya (hlm. 82-

85). 

2.7.2. Filosofi Makanan Cina 

Filosofi dalam makanan Cina berfokus kedalam lima rasa yang saling 

menyeimbangkan satu sama lain sehingga menjadi harmoni. Menurut Junru 

(2012) kelima rasanya yaitu manis, asam, pahit, asam, dan asin yang dapat 

dikembangkan menjadi lebih dari 500 rasa yang berbeda (hlm. 107). Junru juga 

menambahkan rasa asin menjadi rasa utama karena asin menjadi fokus utama 

dalam makanan, tanpa rasa asin maka kelezatan makanan tidak dapat terpenuhi. 

Sebagai contoh di daerah utara di Cina dimana airnya mengandung mineral yang 

berat sehingga menggunakan cuka sebagai menetralisir aroma yang amis. 

Menurut Junru (2012) mengatakan bahwa hidangan Cina mempunyai rasa yang 

unik sehingga penyantap hidangan dapat merasakan rasa yang berkepanjangan 

setelah memakannya. Makanan Cina sekarang terutama pada daerah perkotaan 

telah terjadi perkembangan dimana jaman dahulu beberapa bahan makanan sulit 

didapatkan dengan teknologi yang minim dibandingkan dengan sekarang (hlm. 

112-113).   

2.7.3. Aturan Makan 

Menurut Junru (2012) masyarakat Cina mempunyai aturannya tersendiri dalam 

makan, dimulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Dalam penyajian 

makanannya, baik bersama keluarga, teman, dan orang lain. Mereka biasanya 

duduk mengelilingi meja dan makan dari satu sayuran dan satu mangkuk sup. 
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Aturan dalam makan bersama biasanya didahulukan dengan orang tua yang 

pertama kali mengambil makanannya dan selanjutnya orang lain dalam satu meja 

tersebut mendapat giliran, karena mereka sangat menghormati orang tua. 

Masyarakat Cina dengan kebiasaannya makan dengan duduk di bangku dan 

makan diatas meja mulai terlihat pada jaman dinasti Tang yaitu tahun 618 dimana 

diatas meja terlihat sendok, sumpit, cangkir, piring, dan lainnya.  

 

Gambar 2.23. Ilustrasi makan tradisi Cina 

(Cultural China/Junru Liu, 2012) 
 

 Alat-alat makan tersebut disusun disekitar meja sesuai dengan jumlah 

orang yang akan duduk kemudian berbagi makanan dalam satu meja sudah 

menjadi karakteristik makanan Cina. Sudah menjadi tradisi Cina bahwa orang tua 

dan orang muda tidak duduk dalam satu meja jika meja tersebut tidak cukup besar 
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untuk duduk bersama. Dijaman sekarang terutama pada restoran Cina, mereka 

menggunakan meja bundar yang mempunyai filosofinya sendiri yang berarti 

kesatuan. Junru juga mengatakan bahwa konsep dari keluarga dan kerabat yang 

saling berbagi makanan menjadikan suasana yang hangat dan harmonis. Hal ini 

berhubungan dengan tradisi Cina yang berfokus "he" atau harmoni (hlm. 30-37).  
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