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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Pengertian Desain Grafis 

Kata grafis menurut etimologi adalah berasal dari kata graphic (bahasa 

Inggris) yang berasal dari bahasa latin graphein (graphos dalam bahasa 

Yunani), yang berarti menulis atau menggores atau menggambar di atas 

batu. Desain Grafis adalah salah satu terapan dari seni lukis (gambar) yang 

memberikan kebebasan kepada sang desainer untuk memilih, 

menciptakan, dan mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan 

garis di atas media, dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan 

sebagai sebuah pesan.3 

 

Kesimpulan dari Desain Grafis sendiri merupakan sebuah proses setiap 

pemikiran yang akan menciptakan sebuah desain, dengan menggabungkan 

beberapa fungsi, fakta dan estetika untuk memecahkan suatu konsep 

permasalahan dalam bentuk gambar. Desain Grafis berkembang pesat 

seiring berkembangnya sejarah peradaban manusia saat ditemukannya 

tulisan dan mesin cetak sejak revolusi industri di abad ke-19 Desain Grafis 

merupakan bidang yang berkembang sangat cepat, pada saat itu media 

cetak informasi sangat berperan dalam segala bidang. Di Indonesia Desain 

Grafis dipengaruh oleh Belanda yang dengan mendatangkan mesin cetak 

																																																								
3 Yuliastanti, Ana. Bekerja Sebagai Desainer Grafis.Erlangga, 2008. hlm 10. 
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pertama kali ke Indonesia (Batavia) pada tahun 1659 seiring perjalanan 

sejarah, pada tanggal 15 Desember 1949, Akademi Seni Rupa Indonesia 

(ASRI) didirikan pertama di Indonesia. ASRI yang menjadi pencetus 

perkembangan Seni Rupa menjadi Desain Grafis yang berkembang hingga 

saat ini di Indonesia dengan sejarahnya yang begitu panjang.4 

 

2.2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 

Kata Desain Komunikasi Visual dapat didefinisikan dari tiga kata, yaitu 

desain diambil dari kata ’designo’ (Itali) yang artinya gambar, sedangkan 

dalam bahasa Inggris yaitu designare yang artinya merancang. 

Komunikasi berarti menyampaikan pesan kepada penerima pesan melalu 

suatu media. Kata komunikasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris 

’communication’ yang diambil dalam bahasa Latin ’communis’ yang 

berarti sama. Dan kata visual berasal dari kata Latin ’videre’ yang artinya 

melihat serta yang memiliki makna dapat dilihat dan direspon oleh indera 

penglihatan. 

 

Desain Komunikasi Visual adalah ilmu yang mengembangkan bentuk 

bahasa komunikasi visual berupa pengolahan pesan-pesan untuk tujuan 

sosial atau komersial dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok lainnya.5 

																																																								
4 http://dgi-indonesia.com. Garis Waktu DesainGrafis Indonesia, 2011. 
5 Yuliastanti, Ana. Bekerja Sebagai Desainer Grafis.Erlangga, 2008. hlm 11. 
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Istilah Desain Komunikasi Visual di Indonesia disosialisasikan sekitar 

awal tahun 1980-an. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang Desainer Grafis 

asal Belanda yang bernama Gert Dumbar pada tahun 1977 yang 

berorientasi pada moving image, audio visual, display (pameran, 

exhibition, merancang booth, dan lain-lain.) dan tidak hanya terbatas pada 

pre-press printing (cetak-mencetak) saja. Istilah Desain Grafis tidaklah 

cukup menampung perkembangan yang kian luas sehingga dimunculkan 

kata Desain Komunikasi Visual seperti yang dikenal sekarang ini.  6 

 

Perkembangan Desain Grafis di Indonesia mengalami pergeseran 

paradigma sehingga saat ini Desain Grafis dan peluang profesi tersebut di 

dunia industri menjadi salah satu dari berbagai jenis pekerjaan yang 

diminati. Dahulu Desain Grafis dianggap sebagai sama dengan seniman 

yang membuat karya berdasarkan pesanan tanpa mampu memberikan 

solusi dalam bentuk ide atau pemikiran-pemikiran jenius dalam sebuah 

iklan atau media promosi lainnya. 

 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga memberikan 

kontribusi besar pada dunia Desain Grafis yang dulunya hanya sebatas 

pada media yang bersifat 2D saja namun saat ini dapat menghasilkan 

sebuah iklan yang dikemas secara digital pada televisi seperti motion 

graphic. Dengan demikian istilah Desain Grafis mulai berganti atau lebih 
																																																								
               6 http://www.selimutmaya.com/asal-kata-desain-komunikasi-visual.html, 2011. 
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sering disebut dengan Desain Komunikasi Visual yang ranahnya masih 

tetap sama yaitu seni aplikasi yang mementingkan solusi serta pemenuhan 

kebutuhan pada masyarakat.  

 

2.3 PRINSIP-PRINSIP DESAIN 

Dalam mendesain, terdapat berbagai macam prinsip-prinsip desain yang 

harus diperhatikan. Menurut David A. Laurer dalam buku ‘Design Basic’ 

membahas ada beberapa prinsip-prinsip desain, yaitu : 

a. Kesatuan (Unity)  

Berarti konsistensi atau kesatuan antara elemen desain yang saling 

berhubungan. Istilah lainnya yaitu harmoni, jika elemen-elemen tidak 

harmonis, jika tidak memiliki kesatuan antara elemen yang satu dengan 

elemen lainnya maka tidak bisa dibilang kesatuan atau unity.7 Kesatuan 

disini berupa gambar-gambar dan elemen serta prinsip-prinsip desain 

yang memiliki kesatuan desain atau unity. 

 

 

               Gambar II.1 Kesatuan (Sumber: http://ahlidesain.blogspot.com, 2011) 

 
																																																								

7 Lauer, David A. and Stephen Pentak. Design Basic, Seventh Edition, Wadsworth: 
Cengage  Learning, 2008. hlm 28. 
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b. Kedekatan (Proximity)   

Cara mudah untuk mendapatkan kesatuan, untuk menciptakan 

sebuah elemen terpisah tampak seolah-olah mereka bersama-sama 

berada di kejauhan, hanya menempatkan elemen yang berbatasan 

atau berdekatan. Kedekatan dalam prinsip desain ini berhubungan 

dengan kesatuan atau unity desain.  

 

 

Gambar II.2 Kedekatan (Sumber: http://teorikuliah.blogspot.com, 2011) 

 

c. Perulangan (Repetition)  

Sebuah pengulangan untuk mencapai kesatuan  yang berarti sesuatu 

hanya untuk mengulang di berbagai bagian dari desain bagian-

bagian yang saling berhubungan.8 Pengulangan dalam sebuah desain 

dibutuhkan jika desain tersebut harus memungkinkan untuk 

mengalami perulangan. 

																																																								
8 Lauer, David A. and Stephen Pentak. Design Basic, Seventh Edition, Wadsworth: 

Cengage  Learning, 2008. hlm 36. 
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Gambar II.3 Perulangan 

(Sumber: http://astayoga.wordpress.com/2010/07/15/the-principles-of-

design/, 2011) 

 

d. Penekanan (Emphasis)  

Dalam seni desain, digambarkan harus bergambar jelas dan 

komposisi yang sederhana tetapi pola yang lebih rumit titik fokus 

lebih diperlukan atau berguna dapat menjadi focal point dalam 

mengorganisir desain. Penekanan yang dimaksud berupa titik focus 

awal didalam pembuatan desain tersebut yang menjadi acuan dalam 

mendesain serta titik focus dari pesan yang akan disampaikan. 

 

                              

Gambar II.4 Penekanan  

(Sumber: http://ahlidesain.blogspot.com/2009/01/nirmana‐dalam‐

desain‐grafis.html, 2011) 

Desain komunikasi visual..., Reinaldo Adrianus, FSD UMN, 2011
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e. Skala dan Proporsi (Scale and proportion) 

Skala dan proporsi adalah istilah-istilah terkait baik pada dasarnya 

mengacu  pada ukuran. Assentially skala adalah kata lain untuk 

ukuran. Ukuran dan proporsi dalam mendesain juga perlu 

diperhatikan karena desain yang baik memiliki skala dan proporsi 

yang seimbang. 

 

Gambar II.5 Skala dan Proporsi (sumber:Creative Design, 2011) 

 

f. Keseimbangan (Balance)  

Kestabilan adalah keseimbangan atau stabilitas yang diciptakan oleh 

pemerataan berat visual di kedua sisi dari sumbu pusat. Desain dua 

dimensi, keseimbangan juga diciptakan oleh pemerataan berat di 

antara semua element komposisi.               

 

Gambar II.6 Keseimbangan 

(Sumber: http://ahlidesain.blogspot.com /desain-grafis.html, 2011) 

Desain komunikasi visual..., Reinaldo Adrianus, FSD UMN, 2011
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g. Irama (Rhythm) 

Rhythm atau Irama sebagai prinsip desain didasarkan pada 

pengulangan. Pengulangan sebagai unsur unit visual, yang terkenal 

dalam beberapa cara oleh hampir setiap karya seni. Namun, tingkat 

pengulangan yang jelas menyiratkan elemen yang sama atau hanya 

sedikit dimodifikasi.9 

 

Gambar II.7 Irama  

(Sumber: http://www.a-rain-of-frogs.com/446/fundamentals-of-design-

rhythm, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
9 Lauer, David A. and Stephen Pentak. Design Basic, Seventh Edition, Wadsworth: 

Cengage  Learning, 2008. hlm 114. 
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2.4 ELEMEN-ELEMEN DESAIN 

Dalam mendesain, terdapat berbagai macam prinsip-prinsip desain  dan 

mengikut sertakan elemen-elemen desain yang harus diperhatikan. 

Menurut Ellen Lupton dalam buku “Graphic Design The New Basics” 

membahas ada beberapa elemen-elemen desain, yaitu : 

a. Titik (Point) 

Titik menandai sebuah posisi dalam ruang. Dalam hal geometri 

murni, sebuah titik sepasang koordinat x, y. Ia tidak memiliki 

massa sama sekali. Dalam grafis, bagaimanapun sebuah titik 

berbentuk seperti titik, sebuah tanda yang terlihat. Titik bisa 

menjadi flek insigfinicant materi atau fokus pada konsentrasi 

kekuasaan.10 

 

            

Gambar II.8 Titik  
(Sumber: http://www.finamoredesign.com, 2011) 

 

																																																								
10 Lupton, Ellen. and Jennifer Cole Phillips. Graphic Design The New Basics. Princeton 

Architectural Press. 2008. hlm 14. 
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b. Garis (Line) 

Sebuah baris adalah serial yang tak terbatas oleh titik. Dalam 

memahami geometris, garis memiliki panjang tapi tidak lebar. 

Sebuah baris adalah hubungan antara dua titik, atau jalan dari titik 

gerakan. Garis bisa menjadi tanda positif atau negatif gap. Lines 

dapat muncul di bagian tepi objek. 

 

Garis juga dapat digunakan untuk mengatur informasi, penekanan 

kata, menghubungkan informasi, membuat kotak, membuat grafik 

atau bagan, membuat outline foto, membuat ritme atau pola, 

membuat garis diagonal dan horizontal. Berdasarkan orientasi, 

garis dibagi menjadi empat, yaitu: 

 

Jenis Garis Gambar Arti 

Lurus horisontal 

 

Member ketenangan 

dan sugesti 

Lurus vertikal 

   

Kekuatan dan stabilitas 

Lurus miring diagonal 

 

Memberi kesan tidak 

stabil 

Desain komunikasi visual..., Reinaldo Adrianus, FSD UMN, 2011
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Garis melengkung 

(kurva) 

 

Member kesan halus 

dan keagungan 

Garis putus-putus 

 

Bergerak, ragu dan 

trasis 

Garis meliuk 

 

Kewanitaan, mewah, 

nafsu, dan lemah 

         Tabel II.1 Jenis Garis 

 

c. Ruang dan Isi (Space and Volume) 

Sebuah objek grafis yang berisi ruang tiga-dimensi memiliki 

volume. Ruang ini memiliki tinggi, lebar dan kedalaman. Sebuah 

lembaran kertas atau layar dari komputer tidak memiliki 

kedalaman yang nyata, sehingga volume direpresentasikan melalui 

konvensi grafis.11 

 

																																																								
11  Lupton, Ellen. and Jennifer Cole Phillips. Graphic Design The New Basics. Princeton 

Architectural Press. 2008. hlm 19. 
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Gambar II.9 Ruang dan Isi (Sumber: www.curtvdl.com, 2011) 

 

d. Simetri dan Asimetri (Symmetry and Asymmetry) 

Untuk simetri kiri ke kanan, atas ke bawah, atau keduanya. 

Organisme alami banyak memiliki bentuk simetris. Simetri bukan 

satu-satunya cara untuk mencapai keseimbangan, namun desain 

asimetris umumnya lebih aktif daripada simetris, dan desainer 

mencapai keseimbangan dengan menempatkan unsur-unsur kontras 

dalam pertandingan sama, komposisi lainnya yang dihasilkan yang 

memungkinkan mata mengembara sementara mencapai sebuah 

stabilitas keseluruhan.12 

 

																																																								
12 Lupton, Ellen. and Jennifer Cole Phillips. Graphic Design The New Basics. Princeton 

Architectural Press. 2008. hlm 30.	
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Gambar II.10 Simetri dan Asimetri  

(Sumber: http://www.architecture-student.com, 2011) 

 

e. Skala (Scale)  

Dalam komposisi tipografi yang ditampilkan, desainer bekerja 

dengan satu kata atau sepasang kata-kata dan digunakan perubahan 

dalam skala dan penempatan pada halaman untuk menyampaikan 

makna kata atau pasangan kata. Kontras dalam skala dapat 

melibatkan aplikasi atau kedalaman dan mengekspresikan 

perbedaan penting.13 

f. Warna (color) 

Warna dapat menyampaikan suasana hati, menggambarkan 

realitas, atau mengumpulkan informasi. Kata-kata seperti "suram", 

																																																								
13 Lupton, Ellen. and Jennifer Cole Phillips. Graphic Design The New Basics. Princeton 

Architectural Press. 2008. hlm 43. 
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"membosankan," dan "gemerlap" masing-masing membawa iklim 

umum warna, berbagai hubungan palet. Desainer menggunakan 

warna untuk membuat beberapa hal menonjol (sign) dan untuk 

membuat hal-hal lain hilang (comouflage). Warna berfungsi untuk 

membedakan dan terhubung, untuk menyoroti dan untuk 

menyembunyikan.14 

 

Warna juga bisa digunakan untuk menarik mata, membuat gambar, 

memprovokasi emosi, element penting dan utama, membuat 

pembaca untuk melihat terlebih dahulu objek tertentu. 

Terdapat 3 jenis warna yang dapat membentuk reaksi emosional:  

1.   Warna Dingin (Cool Color), biasanya akan  memancarkan 

efek  ketenangan, dingin, nyaman, sifat pemeliharaan dan 

antiseptic, warna  yang termasuk dalam warna dingin / cool 

color: 

Warna Gambar Arti  

Biru 
              

Kuat, cerdas, damai, dan 

tenang 

Hijau 
               

Tumbuh, lingkungan, 

sehat dan harmoni 

                     Tabel II.2 Warna Dingin (COOL COLOR) 
																																																								

14 Lupton, Ellen. and Jennifer Cole Phillips. Graphic Design The New Basics. Princeton 
Architectural Press. 2008. hlm 71. 
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2.  Warna Hangat (Warm Color), biasanya membawa sisi 

emosional, seperti mulai dari optimis hingga kekerasan yang 

kuat. Berikut yang termasuk dalam  warna hangat atau 

warm color : 

 

Warna Gambar Arti 

Merah 

 

cinta, nafsu, panas, 

dan power / tenaga  

Pink 

 

Manis, romantic, 

lembut, lucu dan 

menyenangkan 

Kuning  

 

Ceria, gembira, 

kenangan dan 

menyenangkan 

Emas 

 

Kaya, tenang, 

tradisional, dan boros 

Desain komunikasi visual..., Reinaldo Adrianus, FSD UMN, 2011
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Oranye 

 

Energy, perubahan 

yang hangat dan 

kesehatan 

                          Tabel II.3 Warna Hangat (WARM COLOR) 

3.  Warna Netral ( Neutral Color), biasanya akan membantu 

memfokuskan warna lain atau menurunkan warna yang 

mungkin sangat kuat melebihi yang lain, yang termasuk 

Neutral color : 

     Warna Gambar Arti 

Hitam 

 

konservatif, misterius, 

dan pintar 

Abu-abu 

 

Susah ditebak, cerdas 

Silver 

 

halus, glamour, dan kaya 

Putih 

 

murni, polos, kelembutan 

dan suci 

Gading 

 

sunyi, elegan,  dan 

menyenangkan 
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Coklat 

 

membumi, simple, 

friendly, dan sehat 

Beige 

 

Konservatif dan santai 

                Tabel II.4 Warna Netral (NEUTAL COLOR) 

4.  RGB dan CMYK Color, biasanya warna RGB dan CMYK   

     dibedakan menjadi dua media, yaitu: 

     a.  Warna (Additive color atau RGB) yang biasanya digunakan 

pada  monitor, TV dan sebagainya. 

 

Gambar II.11 Warna Additive atau RGB Color (Sumber: 

Designer’s Color Manual Book) 
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    b.  Warna (Substractive color atau CMYK) yang biasanya 

digunakan dalam proses pencetakan seperti kertas, kain dan 

sebagainya. 

 

 

Gambar II.12 Warna Substractive atau CMYK Color  

(Sumber: Designer’s Color Manual Book ) 

 

 

Gambar II.13 Warna Substractive atau RYB Color  (Sumber: 
Foto Reinaldo, 2011) 
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g. Tipografi  

Tipografi merupakan suatu ilmu yang menata dan memilih huruf 

dengan pengaturan letak huruf pada ruang-ruang yang tersedia, 

untuk menciptakan kesan tertentu yang dapat menolong pembaca 

untuk mendapatkan kenyamanan dalam membaca.  

Berikut sejarah  perkembangan awal tulisan atau tipografi dimulai  

Dari pictographs hingga jenis small letter, seperti table 2.5 berikut: 

 

                           

Jenis tipografi Gambar Pengertian 

Pictographs 

 

Orang mulai 

berkomunikasi secara 

visual, mereka membuat 

gambar sederhana dari hal 

yang ada disekitar mereka, 

seperti hewan, orang,dan 

lain-lain didalam dinding 

gua. 
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Ideographs  

 

Merupakan evolusi dari 

pictograph yang 

berkembang menjadi 

gambar dan menulis 

Phoenician 
Alphabet 

 
 

Pada 1200 SM mulai 

berkembanglah simbol 

alphabet Phoenician yang 

memebrikan konstribusi 

besar ke peradaban barat. 

Greek Alphabet 

 

Pada 800 SM di yunani 

kuno secara bertahap 

mengadopsi alphabet 

Phoenician dengan 

menambahkan lima huruf 

vocal dan mengubah 

menjadi huruf yang mudah 

dibaca. 

Roman 
Alphabet 

 
 

Seiring perkembangan di 

Yunani, bangsa Romawi 

mengadopsi dan 

memodifikasi abjad Yunani 

Desain komunikasi visual..., Reinaldo Adrianus, FSD UMN, 2011
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Small Letters 

 

 

Huruf kecil adalah hasil 

alami dari menulis dengan 

pena. 

Tabel II.5 Tipografi 

                        Secara garis besar jenis huruf-huruf digolongkan menjadi:  

- Dekoratif, setiap huruf dibuat secara detail dan rumit, 

sangat sulit dibaca jika tampil satu kata dan cocok untuk 

logo, aksen dan huruf awal pada alinea. 

- Berkait (Serif), dengan ciri memiliki kait di ujungnya, 

kurang mudah dibaca dibanding San Serif, cocok untuk 

huruf di media cetak. 

- Tanpa Kait (Sans Serif), dengan ciri tanpa kait hanya 

batang tangkainya saja, sangat mudah dibaca, cocok untuk 

desain pertelevisian dan layar komputer. 

- Tulis (Script), memiliki ciri tulisan miring ke kanan dan 

mirip seperti goresan tangan yang memakai kuas/pena, 

kurang mudah dibaca. 
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Dalam tipografi sendiri memiliki anatomi yang dapat membantu 

identifikasi visual  yang dapat  membedakan antara huruf yang satu 

dengan yang lainnya. Berikut ini bentuk dari anatomi huruf: 

 

 

 

 

 

TABEL II.6 ANATOMI HURUF  

(Sumber: http://www.ahlidesain.com/anatomi-huruf, 2011) 

 

Berikut adalah terminology umum yang digunakan dalam struktur 

fisik huruf. 

x-height :  jarak ketinggian dari baseline ke mean line. 

Meanline : sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas  

                   atas dari badan setiap huruf kecil. 

Baseline :  sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas  

                   Bawah dari badan setiap huruf besar. 

Capline :   garis lurus horizontal yang menjadi batas dari bagian  

                   teratas huruf besar. 

Ascender : bagian dari huruf kecil yang berada antara meanline dan  

                   Capline. 

Descender : bagian dari hruf kecil yang berada tepat dibawah  

                      baseline.  
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h. Titik (Dot) 

Segala bentuk isolasi dapat dianggap sebagai titik, dari lingkaran 

sederhana untuk hiasan bunga. Strip, berbeda dengan jalur linear. 

Dapat terdiri dari garis, lurus padat, atau dapat dibangun dari 

elemen yang lebih kecil (titik) yang berhubungan secara garis 

visual.15 

 

Gambar II.14 Titik  (Sumber: 

http://www.123rf.com/photo_2547393_a-vector-halftone-dot-

pattern-border-to-be-used-as-a-design-element.html, 2011) 

 

2.5 JENIS-JENIS IKLAN 

Iklan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pesan yang 

menawarkan suatu produk untuk ditujukan kepada masyarakat lewat suatu 

media. Menurut Otto Klepper, seorang ahli periklanan terkenal dalam 

bukunya Advertising Procedure dituliskan bahwa istilah Advertising 

berasal dari bahasa latin yaitu ad-vere yang berarti mengoperkan pikiran 

																																																								
15 Ellen Lupton and Jennifer Cole Phillips. Graphic Design The New Basics. Princeton  
    Architectural Press. 2008. hlm 186.	
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dan gagasan kepada pihak lain. Sebenarnya di Indonesia sendiri istilah 

iklan diambil dari istilah reklame dan Advertising, yang berasal bahasa 

aslinya yaitu bahasa Belanda dan Perancis (reclame). 

           Berikut jenis-jenis iklan yang ada disekitar masyarakat: 

 

a.  Iklan Informatif 

Bertujuan membentuk permintaan pertama dengan 

memberitahukan pasar tentang produk baru, mengusulkan 

kegunaan baru suatu produk, memberitahukan pasar tentang 

perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, 

menjelaskan pelayanan pembeli, dan membangun citra 

perusahaan.16 Berikut salah satu contoh iklan informatif yang 

memberikan info untuk mencuci tangan dengan produk yang 

ditawarkan agar tangan jauh dari kotoran seperti cacing. 

 

         

           Gambar II.15 Iklan Just Clean Hand Wash  

                        (Sumber: Just Clean, 2011) 

																																																								
16 M. Suyanto. Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan Dilengkapi Sampel Iklan Terbaik  
    Kelas Dunia. Andi. 2004. hlm 5. 
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 b.  Iklan Persuasif 

Bertujuan membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu. 

Ini dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk 

preferensi merek, mendorong alih merek, mengubah persepsi 

pembeli tentang atribut produk, membujuk pembeli untuk 

membeli sekarang, dan membujuk pembeli menerima kunjungan 

penjualan.17 Berikut salah satu jenis iklan persuasif dari sebuah 

iklan layanan provider telepon yang dengan kemampuan verbal 

persuasifnya. 

 

 
Gambar II.16 Iklan XL (Sumber: XL, 2011) 

 
 

c.    Iklan Pengingat 

Bertujuan mengingatkan pada produk yang sudah mapan, yakni 

mengingatkan pembeli bahwa produk tersebut mungkin akan 

dibutuhkan kemudian, mengingatkan pembeli dimana produk dapat 

dibeli, membuat pembeli tetap ingat pada produk itu walau tidak 

																																																								
17 M. Suyanto. Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan Dilengkapi Sampel Iklan Terbaik    
    Kelas Dunia. Andi. 2004.hlm 6. 
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sedang musim, dan mempertahankan kesadaran puncak. Berikut 

(gambar 2.17) bentuk iklan dari pasta gigi dalam  mempertahankan 

kesadaran manusia untuk tetap menggosok giginya. 

 

                                               

                      Gambar II.17 Iklan Dental Floss (Sumber:Dental Floss, 2011) 

 

d.     Iklan Penambah Nilai 

 Bertujuan menambah  nilai merek pada persepsi konsumen dengan 

melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan penguatan persepsi 

konsumen. Iklan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih 

elegan, lebih bergaya, lebih prestisius, dan mungkin super dalam 

persaingan. 18  

 

Dalam iklan pada (gambar 2.18) ingin menunjukkan bahwa produk 

yang dijualnya itu benar-benar memiliki rasa yang super pedas 

																																																								
18 M. Suyanto. Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan Dilengkapi Sampel Iklan Terbaik    
    Kelas Dunia. Andi. hlm 7. 

Desain komunikasi visual..., Reinaldo Adrianus, FSD UMN, 2011



33	
	

melalui gambar kentang garing yang terlihat seperti setengah 

terbakar, untuk memberi daya tarik dalam menarik konsumen.     

          

 

       Gambar II.18  Iklan Heinz (Sumber:Heinz, 2011) 

 

 

e.     Iklan Bantuan Aktivitas Lain 

Bertujuan membantu  memfasilitasi usaha lain perusahaan dalam 

proses komunikasi pemasaran, misalnya iklan yang membantu 

pelepasan promosi penjualan (kupon), membantu wiraniaga 

(perkenalan produk), menyempurnakan hasil komunikasi 

pemasaran yang lain (konsumen dapat mengidentifikasi paket 

produk di toko dan mengenal nilai produk lebih mudah setelah 

melihat iklan).19 

 

																																																								
19Suyanto. M.  Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan Dilengkapi Sampel Iklan  

 Terbaik Kelas Dunia. Andi. hlm 8.	
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Seperti iklan celana levis yang ingin menunjukkan sisi denim, metal 

dan passion dengan memberi informasi melalui tulisan denim, metal 

dan passionnya serta gambar yang mendukung dari sisi produk yang 

ingin di jualnya, seperti pada (gambar 2.19). 

           

       Gambar II.19 Iklan Levi’s (Sumber: Levis’s, 2011) 

‘Element’ lain dari  Desain Komunikasi Visual  yaitu seperti 

gambar atau foto, huruf, warna dan tata letak dalam berbagai 

media. Pada prinsipnya Desain Komunikasi Visual adalah 

menyampaikan pola pikir dari penyampai pesan untuk 

menyampaikan pesan, berupa bentuk visual yang komunikatif, 

efektif, efisien dan tepat.  
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2.6 PROSES KOMUNIKASI  

Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan 

pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu 

persamaan antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi 

bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Berikut penjelasan 

dalam buku “Teori Komunikasi” proses komunikasi melalui model-model 

komunikasi: 

 

a. Model Komunikasi Aristoteles 

Aristoteles menerapkan tentang model komunikasi dalam bukunya 

Rhetorica, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat tiga 

unsur utama: 

    1. Pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan. 

    2. Apa yang akan dibicarakan (menyangkut pesan itu sendiri). 

    3. Penerima, orang yang menerima pesan tersebut. 

 

b. Model Komunikasi David K.Berlo 

Dalam model komunikasi David K.Berlo, diketahui komunikasi 

terdiri dari empat proses yaitu (Source, Channel, dan Receiver) dan 

ditambah tiga proses sekunder, yaitu Feedback, Effect, dan 

Enviroment. 
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1. Sumber (Source), Sumber adalah seseorang yang memberikan 

pesan atau dalam komunikasi dapat disebut sebagai komunikator. 

Biasanya sumber melibatkan individu, namun dalam hal ini sumber 

juga melibatkan banyak individu. Misalnya, dalam lembaga tertentu 

dan sumber juga sering dikatakan sebagai source, sender, atau 

encoder. 

 

2. Pesan (Message), Pesan adalah isi dari komunikasi yang memiliki 

nilai dan disampaikan oleh seorang (komunikator). Pesan 

disampaikan melalui 2 cara, yaitu verbal dan nonverbal. 

 

3. Media dan Saluran komunikasi (Channel), Pada saluran 

komunikasi terdiri atas 3 jenis yaitu lisan, tertulis, dan elektronik. 

Media disini adalah sebuah alat untuk mengirimkan pesan tersebut. 

Media komunikasi dapat berupa komunikasi interpersonal, 

komunikasi massa, media cetak dan media elektronik. Media yang 

digunakan dalam Kampanye Sosial Dengan Tema “Penghematan Air 

Bersih” berupa poster yang diletakan disekitar area toilet umum dan 

stiker diletakan di dalam toilet umum. 

 

4. Penerima Pesan (Receiver), Penerima adalah orang yang 

menerima pesan dari komunikator melalui media. Penerima juga 

elemen yang penting dalam menjalankan sebuah proses komunikasi. 
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Karena, penerima menjadi sasaran dari komunikasi tersebut. 

Penerima dapat juga disebut sebagai public, khalayak, masyarakat, 

dan lain-lain. Penerima disini yaitu segmentasi umur 16-23 tahun 

(setara SMU dan sederajat serta Perguruan Tinggi). 

 

Jadi dalam proses komunikasi sangat penting dalam menyampaikan 

sebuah pesan dan media menjadi sarana penyampaian pesan yang 

harus dipilih dan dipertimbangkan dengan baik atau seksama 

sehingga menjadi efektif dan pesan yang ingin disampaikan dapat 

diterima dengan baik atau isi pesan tidak bisa diterima atau ambigu. 

 

2.7 KAMPANYE SOSIAL 

Kampanye adalah serangkaian iklan yang membuat konsep atau ide, 

sebuah ide yang memiliki lebih dari eksekusi.20 Dalam kampanye sosial 

akan baik jika dimasukkan  metode kampanye agar terdapat unsur-unsur 

penting yang sesuai dengan pesan dalam kampanye yang akan dibuat, dan 

hal ini pun akan menghasilkan sebuah pesan yang dapat dipahami dari 

kampanye tersebut. Reward yang didapatkan akan lebih baik dan 

masyarakat yang melihat akan mengerti unsur pesan yang disampaikan.  

 

Jenis kampanye sendiri mempunyai banyak jenis, antara lain kampanye 

produk, kampanye politik, kampanye misi sosial dan kampanye bertujuan 

																																																								
20 Berry, Pete. The Advertising Concept Book. SNP Leefung Printers Limites; China.   

2008. hlm 92. 

Desain komunikasi visual..., Reinaldo Adrianus, FSD UMN, 2011



38	
	

mencari uang. Dalam kampanye dibedakan menjadi dua kepentingan yaitu 

komersil dan tidak komersil. Dalam kampanye sosial tidak komersil (non-

profit) ditujukan untuk masyarakat untuk lebih mengetahui atau sadar dan 

mengambil tindakan dalam melakukan isi dalam kampanye sosial tersebut. 

Sedangkan kampanye komersial bertujuan untuk menjual kepada 

konsumen agar konsumen lebih tertarik terhadap produk yang ditawarkan. 

 

Kampanye menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti suatu “gerakan 

(tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya); 

kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang 

bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya, 

untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pungutan suara”. 21 

Sedangkan sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat; 

kemasyarakatan; suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, 

menderma dan sebagainya; kesosialan: sifat-sifat kemasyarakatan. 

 

Kampanye sosial merupakan suatu gerakan yang dilakukan untuk 

mengubah tindakan atau pola pikir yang berkenaan dengan kelompok 

masyarakat untuk menuju ke tujuan tertentu sesuai dengan kampanye yang 

dilaksanakan oleh pembuat kampanye tersebut. 

 

 

																																																								
21 M.A. Budiono. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Karya Agung; Surabaya. 2005.   

hlm 236. 
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