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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Umum 

2.1.1 Definisi Desain Grafis 

Desain grafis memegang peranan yang penting dalam perancangan komunikasi 

visual sebuah promosi. Desain komunikasi visual promosi dilakukan dengan 

memasarkan sebuah barang atau jasa dalam bentuk visual, seperti berbentuk iklan 

atau advertising. Desain grafis sangat mempengaruhi iklan dalam bentuk media 

cetak, karena sebuah iklan media cetak membutuhkan desain yang menarik agar 

konsumen tertarik untuk melihat iklan tersebut. Desain grafis tidak hanya 

membuat sebuah iklan yang menarik, desain grafis juga harus bisa membuat 

masyarakat yang melihat iklan tersebut mengerti dan mengangkap maksud dari 

iklan tersebut dengan mudah sehingga pesan dari iklan tersebut tersampaikan 

dengan baik. 

Menurut M. Suyanto dalam bukunya yang berjudul aplikasi desain grafis 

dalam periklanan, desain grafis dalam periklanan merupakan aplikasi atau 

perwujudan dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan 

industri, kadang sering juga disebut sebagai seni komersial. (2004, hal. 27).  

Dalam periklanan desain grafis berperan memvisualisasikan pemasaran dalam 

sebuah media komunikasi visual. Media komunikasi visual tersebut harus menarik 

dan mudah di mengerti oleh orang-orang yang melihatnya, sehingga pesan yang 

ingin disampaikan bisa ditangkap oleh orang yang melihatnya. 
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Berdasarkan buku Pengantar Desain Komunikasi Visual  dari Adi 

Kusrianto, mendefinisikan desain grafis sebagai seni grafis yaitu seni gambar 

dalam dua dimensi yang pada umumnya mencakup beberapa kegiatan yang 

cakupannya hanya terbatas pada karya yang dicetak atau karya seni yang dibuat 

untuk diperbanyak melalui proses cetak.(2007, hal. 100).  Desain grafis 

menggunakan bentuk gambar dua dimensi dalam menyampaikan infromasi, 

sehingga bisa dibilang penyampaian informasinya dengan menggunakan 

komunikasi visual. 

Desain grafis menurut Quentin Newark dalam bukunya yang berjudul 

What is Graphic Design ? adalah yang paling universal dalam sebuah seni karena 

kita bisa menemukanya dimanapun di sekeliling kita dalam bentuk banyak media. 

(2007, hal. 6). Desain grafis merupakan seni komersial yang bisa kita temui di 

sekeliling kehidupan kita. Saat kita melihat poster atau iklan di jalan, buku, koran , 

atau majalah yang kita baca merupakan contoh hasil desain grafis yang bisa kita 

temui dikehidupan sehari-hari. 

2.1.2 Elemen-elemen Desain Grafis 

Desain grafis memiliki elemen-elemen di dalamnya. Dalam desain grafis untuk 

mewujudkan  suatu tampilan visual diperlukan elemen-elemen desain. Elemen-

elemen desain grafis berupa titik, garis, bidang, ruang, warna dan tekstur.  Elemen 

desain grafis sangat penting fungsinya dalam desain grafis, karena merupakan 

dasar dari sebuah desain.  
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Dalam buku yang berjudul Pengantar Desain Komunikasi Visual yang ditulis oleh 

Adi Kusrianto ( 2007,hal. 30-32)  mengatakan untuk mewujudkan suatu tampilan 

visual, membutuhkan beberapa unsur yaitu : 

1. Titik  

Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, dimana dimensi 

memanjang dan melebarnya dianggap tidak berarti. Titik cenderung ditampilkan 

dalam bentuk kelompok dengan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. 

2. Garis 

Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek sehingga garis, selain dikenal sebagai goresan atau 

coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang atau warna. Ciri khas garis adalah 

terdapatnya arah serta dimensi memanjang . Garis dapat tampil dalam bentuk 

lurus, lengkung, gelombang, zig-zag, dan lainnya. 

3. Bidang / Bentuk 

Bidang atau bentuk merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. 

Ditinjau dari bentuknya bidang bisa dikelompokan menjadi dua, yaitu bidang 

geometri / beraturan dan bidang non geometri / tidak beraturan. 
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Gambar 2. 1. Bentuk / Bidang 

(iwankuliah.files.wordpress.com) 

 

4. Ruang 

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Ruang lebih mengarah pada 

perwujudan tiga dimensi sehingga ruang dapat dibagi dua, yaitu ruang nyata dan 

semu. Keberadaan ruang sebagai salah satu unsur visual sebenarnya tidak dapat 

diraba tetapi dapat dimengerti. 

5. Warna 

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung 

keberadaannya. Kesan yang diterima oleh mata lebih ditentukan oleh cahaya. 
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Gambar 2. 2. Hue (Spectrum Warna) 

(www.signageqld.com.au) 

 

Gambar 2. 3. Spektrum Prisma 

(www.mundidesign.com) 

6. Tekstur  

Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan. Secara fisik tekstur dibagi menjadi 

tekstur kasar dan tekstur halus. Tekstur kasar dan halus bisa dilihat dari kesan 

pantul mengkilap dan kusam. Ditinjau dari efek tampilannya tekstur digolongkan 

menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Disebut tekstur nyata bila ada kesamaan 

antara hasil raba dengan penglihatan, sedangkan tekstur semu sebaliknya. 
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Gambar 2. 4. Tekstur Aspal Merupakan Tekstur Nyata 

(http://pixabay.com/p-72309/?no_redirect) 

 

Gambar 2. 5. Tekstur Marmer Merupakan Tekstur Semu 

(www.rudydewanto.com) 

 

2.1.3 Prinsip-prinsip Desain Grafis 

Membuat sebuah karya desain yang  baik perlu memperhatikan masalah 

komposisi. Komposisi yang merupakan penerapan prinsip-prinsip desain yang 

disusun dalam karya desain secara harmonis. Di dalam buku Pengantar Desain 

Komunikasi Visual, Komposisi yang harmonis diperoleh dengan menerapkan 

prinsip-prinsip desain (Kusrianto, 2007, hal. 35-45 ) yang meliputi: 
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1. Kesatuan (unity)  

Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada 

keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun 

kaitannya dengan ide yang melandasinya. 

 

 

Gambar 2. 6. Lukisan Yang Menerapkan Prinsip Kesatuan 

(www.jamieappel.com/finearts/guernica.jpg) 

 

2. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan atau balance merupakan prinsip dalam desain yang menghindari 

kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur 

rupa. Keseimbangan dapat dibagi menjadi keseimbangan simetris, keseimbangan 

asimetris, keseimbangan yang memusat, dan keseimbangan yang menyebar 
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Gambar 2. 7. Lukisan Yang Menerapkan Prinsip Keseimbangan 

( luchic.blogspot.com ) 

3. Irama (ritme)  

Irama atau ritme merupakan penyusunan unsur-unsur dengan mengikuti suatu 

pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. 

Penataannya dapat dilaksanakan dengan mengadakan pengulangan maupun 

pergantian secara teratur. 

 

Gambar 2. 8. Nirmana Yang Menerapkan Prinsip Irama Atau Ritme 

( jodytangerald.files.wordpress.com ) 
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4. Kontras  

Kontras diperlukan sebagai vitalitas agar tidak terkesan monoton. Sebaiknya 

kontras ditampilkan secukupnya, karena bila terlalu berlebihan akan muncul 

ketidakteraturan dan kontradiksi yang jauh dari kesan harmonis. 

 

Gambar 2. 9. Poster Yang Menerapkan Prinsip Kontras 

(Graphic Design for the 21st Century) 

 

5. Pusat perhatian (focus) 

Fokus di perlukan untuk menunjukan bagian yang dianggap penting dan 

diharapkan menjadi perhatian utama. Penjagaan keharmonisan dalam membuat 

suatu fokus dilakukan dengan menjadikan segala sesuatu yang berada di sekitar 

fokus mendukung fokus yang ditentukan.  
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6. Proporsi.  

Proporsi merupakan perbandingan ukuran antara bagian dengan bagian dan antara 

bagian dengan keseluruhan. Prinsip komposisi tersebut menekankan pada ukuran 

dari suatu unsur yang akan disusun dan sejauh mana ukuran itu menunjang 

keharmonisan tampilan suatu desain.  

Prinsip-prinsip desain yang disebutkan diatas sangat membantu dalam 

membuat suatu komposisi desain. Prinsip-prinsip desain membantu menentukan 

bagaimana komposisi elemen-elemen desain dalam pembentukan suatu karya 

desain. Kepekaan cita rasa seni dalam penerapan prinsip-prinsip komposisi sangat 

diperlukan, dan dapat dilakukan dengan adanya kegiatan-kegiatan apresiasi karya 

desain serta melalui kegiatan pembuatan karya desain. 

2.1.4 Teori Illustrasi 

Dalam buku Pengantar Desain Komunikasi Visual, Illustrasi adalah seni gambar 

yang dimanfaatkan untuk memberi suatu penjelasan atau suatu maksud, pesan dan 

tujuan secara visual. Illustrasi juga tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana 

pendukung, illustrasi juga berfungsi sebagai penghias di ruang yang 

kosong.(Kusrianto, 2007, hal. 140). 

Illustrasi merupakan bagian dari desain grafis dan tidak dapat dipisahkan. 

Illustrasi menjadi media yang dipakai di majalah dan buku karena berfungsi 

sebagai alat bantu memperjelas suatu pesan dan maksud. Illustrasi juga digunakan 

dalam pembuatan poster dan baliho sebagai sarana iklan suatu produk. 
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Gambar 2. 10. Penggunaan Illustrasi Pada Iklan Di Majalah 

(www.thegreatcookaroo.com) 

 

2.1.5 Teori  Tipografi 

Membicarakan tipografi berarti membicarakn teks, yang sebenarnya teks sendiri 

adalah bagian dari desain grafis yang beupa jenis huruf hingga ukuran huruf. Teks 

sendiri sangat berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. 

Tipografi sangat penting dipelajari dalam bidang desain grafis karena mempelajari 

penggunaan jenis huruf yang tepat dalam penyampaian informasi dan  ukuran 

huruf.  

Tipofrafi menurut Adi Kusrianto dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Tipografi, adalah seni dan teknik dalam merancang maupun menata aksara yang 

digunakan untuk menyusun publikasi visual, baik cetak maupun non-cetak. (2010, 

hal. 1). Meunyusun publikasi dalam arti merancang bentuk huruf cetak hingga 

merangkainya dalam sebuah komposisi yang tepat untuk memperoleh tampilan 

yang dikehendaki. Rangkaian huruf dalam sebuah kalimat bukan saja suatu 
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maknayang mengacu pada sebuah objek atau gagasan, tapi juga memiliki 

kemampuan untuk menyuarakan citra atau kesan secara visual. Pemilihan huruf 

harus disesuaikan dengan citra atau pesan yang ingin disampaikan. 

Dalam tipografi huruf  dibagi menjadi beberapa kelompok. Menurut Adi 

Kusrianto dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Desain Komunikasi Visual, 

huruf dibagi menjadi 4 kelompok huruf sesuai ciri-ciri anatominya (2007, hal. 

202-205), yaitu : 

1. Oldstyle 

Font yang masuk ke dalam kelompok Oldstyle: Garamond, Goudy Oldstyle, 

Palatino, dan lain-lain. 

 

Gambar 2. 11. Huruf  Jenis Oldstyle Dan Ciri-Cirinya 

(almaadin.wordpress.com) 

2. Modern 

Font yang termasuk ke dalam Modern adalah : Bodoni, ITC Modern, Bookman, 

dan lain-lain. 
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Gambar 2. 12. Huruf Jenis Modern Dan Ciri-Cirinya 

(almaadin.wordpress.com) 

 

3. Slab Serif 

 

Kelompok huruf Slab Serif ditandai dengan bentuk serif yang tebal yang biasa 

digunakan sebagai header, karena menarik perhatian dengan ketebalan hurufnya. 

Font yang termasuk ke dalam Slab Serif adalah : Rockwell, Boton, Memphis, dan 

lain-lain. 

 

Gambar 2. 13. Huruf  Jenis Slab Serif Dan Ciri-Cirinya 

(almaadin.wordpress.com) 
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4. Sans Serif 

Sans serif merupakan jenis huruf yang tidak memiliki serif. Font yang mewakili 

sans serif adalah Arial, Helvetica, Futura, dan lain-lain. 

 

Gambar 2. 14. Huruf  Jenis Sans Serif Dan Ciri-Cirinya 

(almaadin.wordpress.com) 

 

2.1.6 Teori Layout 

Layout merupakan salah  satu bentuk dari desain. Layout menuntun untuk 

meletakan elemen desain dengan baik.  Meletakan elemen-elemen desain dengan 

menggunakan layout yang baik akan sangat mendukung konsep dan pesan yang 

dibawanya. 

Layout menurut Surianto Rustan, S.sn. dalam bukunya yang berjudul 

Layout: Dasar dan Penerapannya (2008, hal. 0) adalah:“Layout dapat dijabarkan 

sebagai tataletak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media untuk 

mendukung konsep atau pesan yang dibawanya.” 
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Dari definisi diatas layout sangat dibutuhkan dalam mendesain. 

Penggunaan layout yang baik pada sebuah media menjadi nilai tambah karena 

pesan dapat tersampaikan dengan mudah. Pesan yang tersampaikan dengan 

mudah juga akan mudah  dicerna oleh masyarakat yang melihatnya.  

2.1.7 Teori Periklanan 

Periklanan  merupakan salah satu bentuk promosi. Daya jakauannya yang luas 

membuat periklanan banyak dipakai. Dilakukannya periklanan oleh banyak 

perusahaan bertujuan untuk  mendapat respon atau aksi segera mungkin dari 

masyarakat setelah melihat iklan tersebut.  

2.1.8 Definisi Periklanan 

Periklanan menurut Frank Jefkins dalam bukunya yang berjudul Periklanan (1997, 

hal. 1) adalah: “Periklanan merupakan cara menjual melalui penyebaran informasi” 

Periklanan dilakukan untuk menyebarkan informasi suatu produk atau jasa 

kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar  informasi yang diberikan kepada 

masyarakat, periklanan harus mampu membujuk dan mengarahkan masyarakat 

untuk melakukan hal sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran untuk 

mencetak penjualan dan keuntungan semaksimal mungkin. Periklanan harus  

mampu mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli.  

Dalam buku yang  berjudul  Periklanan – Komunikasi Pemasaran 

Terpadu yang ditulis oleh Morissan MA mengatakan bahwa periklanan 

merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak dikenal dan paling 

banyak dibahas masyarakat, hal ini terjadi karena daya jangkauan periklanan yang 
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luas ( 2010, hal. 18).  Periklanan yang memanfaatkan banyak media membuat 

daya jangkau promosinya menjadi luas. Daya promosi yang luas membuat 

semakin banyak masyarakat mengenal produk atau jasa tersebut. 

2.1.9 Jenis-jenis Media Periklanan 

Media periklanan merupakan segenap perangkat yang dapat memuat dan 

membawa informasi penjualan kepada masyarakat. Dalam media periklanan 

terdapat dua macam media yaitu media periklanan lini atas (above-the-line) dan 

periklanan lini bawah (below-the-line). Media periklanan lini atas mencakup 

media massa yang berupa media pers, radio, televisi, dan internet. Media 

periklanan lini bawah berupa brosur, flier, booklet dan sebagainya.  

Menurut Frank Jefkins dalam bukunya yang berjudul Periklanan, Media-

media periklanan lini atas (above-the-line) (1995, hal. 87-134) berupa: 

1. Media Pers 

Media pers sangat unggul di negara-negara industri yang maju. Media pers yang 

berupa majalah dan koran dapat memberikan laporan terperinci yang dapat dibaca 

berulang-ulang dan kapan saja diperlukan menjadi kekuatan dan nilai tambah bagi 

media pers. Banyak keunggulan lain yang dimiliki media pers dibanding media 

lainnya. Media pers menjadi salah satu sarana yang paling murah bagi para 

produsen untuk menarik pelanggan, baik di kota, di daerah-daerah bahkan luar 

negeri. Periklanan melalui media pers juga dapat dipasang lebih cepat 

dibandingkan waktu yang diperlukan untuk membuat iklan komersial di TV atau 

radio.  
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Dibalik keunggulannya, media pers juga memiliki kelemahan. Iklan yang biasa di 

koran sering dipasang secara sembarang dan dibaurkan bersama dengan artikel 

lainnya, sehingga kemungkinan besar pembaca akan melewatkannya. Kesalahan 

cetak juga menjadi salah satu kelemahan bagi media pers. 

2. Radio 

Berbagai macam orang mendengarkan siaran radio. Bagi banyak orang, radio 

adalah pengganti televisi. Penggunaan suara, baik vokal atau musikal menjadikan 

radio sebagai suatu sarana iklan yang hidup dan lebih menarik jika dibanding 

dengan iklan di media pers. Tidak seperti kalau kita membaca surat kabar atau 

menonton televisi, penyimakan radio tidak memerlukan perhatian tunggal dari 

pendengarnya. Pendengar dapat melakukan hal-hal lain pada saat yang sama, dan 

radio dapat didengar di banyak lokasi atau situasi. 

3. Televisi  

Hampir tidak ada rumah yang tidak memiliki televisi, bahkan banyak di antaranya 

memiliki lebih dari satu televisi. Televisi menjadi barang umum yang dapat kita 

temukan dimana saja, karena itu potensinya sebagai wahana iklan sangat besar. 

Televisi mampu menjangkau begitu banyak masyarakat sehingga banyak produk-

produk atau jasa yang diiklankan di televisi. Sifat televisi yang visual yang 

merupakan kombinasi warna-warna, suara dan gerakan, maka iklan-iklan di 

televisi nampak begitu hidup dan nyata. Dengan kelebihan ini, para pengiklan 

dapat menunjukan dan memamerkan keunggulan atau kelebihan produknya secara 

detail. Iklan televisi bisa ditayangkan hingga beberapa kali dalam sehari 
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dipandang cukup bermanfaat yang memungkinkan sejumlah masyarakat untuk 

menyaksikan, dan dalam frekuensi yang cukup sehingga dapat membangkitkan 

pengaruh iklan tersebut kepada masyarakat. Disamping banyaknya kelebihan 

iklan televisi, terdapat kelemahannya. Pembuatan iklan televisi membutuhkan 

waktu yang cukup lama menjadi salah satu kelemahan iklan televisi.  

4. Televisi Alternatif 

Iklan-iklan di video merupakan salah satu bentuk iklan pada televisi alternatif. 

Banyak perusahaan menawarkan produk atau jasa menggunakan iklan di video. 

Video atau film yang menarik akan menarik perhatian masyarakat yang 

menontonya, sehingga iklan yang berada dalam film itu akan disimak secara 

mendalam. 

5. Bioskop 

Sebagian besar penonton bioskop dewasa ini adalah anak-anak muda, sehingga 

bioskop menjadi sarana khusus bagi para pengiklan yang memang berniat 

menjangkau kalangan berusia muda sebagai konsumen mereka. Banyak 

keunggulan iklan yang ditayangkan di bioskop salah satunya lebih panjangnya 

iklan yang ditayangkan di bioskop daripada yang ditampilkan di televisi.  

Perhatian para penonton bioskop yang tercurah sepenuhnya pada iklan yang 

ditampilkan di layar menjadi salah satu kelebihan iklan di bioskop. Layar yang 

lebih lebar daripada layar televisi membuat gambar iklan terlihat lebih dramatik, 

realistik, dan impactive (menimbulkan kesan tertentu) sehingga iklan di bioskop 

menjadi lebih persuasif.  
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6. Iklan luar-ruang dan iklan transportasi 

Iklan luar-ruang merupakan bentuk iklan yang paling tua. Ukuran iklan luar-ruang 

yang biasanya berupa poster cukup besar sangat mendominasi dan mudah menarik 

perhatian masyarakat. Kelemahan dari iklan luar-ruang cukup banyak, salah 

satunya tidak mampunya menampung banyak pesan sekaligus dan kurangnya 

konsentrasi penonton untuk mengingat pesan-pesan tersebut karena mereka 

melihat poster hanya sekilas atau sambil berlalu. 

Iklan transportasi biasanya lebih tepat untuk kampanye iklan jangka 

pendek. Iklan transportasi yang sifatnya bergerak (iklan yang menempel pada 

taksi atau bis) mampu menjangkau lebih banyak penonton. Tidak seperti iklan 

luar-ruang yang menunggu penonton, iklan transportasi justru mendatangi 

penonton di berbagai tempat. 

Menurut Frank Jefkins dalam bukunya yang berjudul Periklanan, Media-

media periklanan lini bawah (below-the-line) (1995, hal. 135-150) berupa: 

1. Literatur Penjualan 

Literatur penjualan merupakan tulisan yang memuat aneka informasi suatu produk. 

Cara penawaran literatur ini bisa lewat iklan, disertakan lewat pos, disertakan 

dengan produknya sendiri (disertakan pada pembungkus atau kemasannya) atau 

bisa disediakan di point-of-sale. Bentuk-bentuk literatur sendiri cukup bervariasi, 

antara lain sebagai berikut : 
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2. Leaflet  

Leaflet berwujud sehelai kertas dari bahan yang agak kaku.  

3. Folder 

Folder adalah selembar bahan cetakan yang ukurannya cukup besar yang 

penampilannya diperingkas dengan cara melipatnya menjadi dua seperti map atau 

buku, agar mudah dibawa-bawa. 

4. Brosur atau Booklet 

Literatur yang berjunlah kelipatan empat halaman, lalu dijilid dengan penjepit 

sederhana.  

5. Broadsheet 

Bentuk literatur yang merupakan jenis lain dari folder yang tidak bisa dilipat dan 

berukuran sama dengan sehalaman surat kabar. 

6. Katalog 

Sejenis brosur yang menerangkan, dan kadang-kadang ditambah dengan ilustrasi 

tentang produk yang ditawarkan beserta dengan harga produk tersebut. Ukuran 

katalog bervariasi, tergantung dengan keperluan bisnisnya. 
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7. Jadwal perjalanan (timetable) 

Literatur penjualan yang juga tergolong brosur, ukurannya bisa menyerupai buku 

saku yang cukup tebal yang memuat tentang jadwal penerbangan atau jadwal bis 

dan kereta api. 

8. Kartu pos berwarna 

Menghadiahkan kartu pos berwarna kepada para pelanggan. Hal ini banyak 

dilakukan oleh manajemen hotel-hotel, dan banyak konsumen menyukainya. 

9. Peralatan tulis menulis 

Benda-benda yang dicetak iklan pada benda tersebut sehingga benda tersebut 

menjadi wahana iklan. 

10. Benda-benda pajangan di tempat penjualan 

Benda-benda yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian pengunjung, serta 

mempertinggi kemungkinan terjadinya penjualan. Benda-benda pajangan yang 

diapaki oleh satu produsen biasanya belum tentu cocok dengan produsen lainnya 

karena benda-benda pajangan harus disesuaikan dengan karakteristik produk yang 

dijual dan tujuan pemasang iklan tersebut. Beberapa benda pajangan antara lain 

sebagai berikut: 
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11. Poster 

Poster yang berukuran crown atau double yang selalu ada di ruang pajang, di 

dinding dekorasi, pintu-pintu serta jendela-jendela toko.  

12. Stiker 

Potongan-potongan kertas yang biasanya di tempel di sudut-sudut atau jendela. 

13. Contoh kemasan 

Kotak, bungkusan, atau tiruan dari produk aslinya yang berguna untuk 

memajangkan produk-produk yang mudah rusak bila dipajang terlalu lama atau 

terlalu banyak memakan tempat jika dipajang secara utuh. 

14. Model 

Bentuk tiga dimensi dan berskala tertentu. Bersifat realistis dan cocok digunakan 

sebagai pajangan, terutama untuk barang-barang yang bentuk aslinya terlalu besar 

atau mustahil untuk dipajang. 

15. Pajangan berlampu 

Menggunakan lampu hiasan yang berkedap-kedip atau berganti warna sehingga 

dapat menarik perhatian masyarakat yang lewat di depan toko tersebut. 
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16. Iklan di udara 

Iklan yang dilakukan di udara. Bisa menggunakan helikopter, menggunakan 

semacam balon yang melayang-layang di udara ataupun dengan proyeksi iklan di 

langit. Tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat denga media iklan tersebut. 

17. Kalender 

Iklan menggunakan media kalender sudah sangat populer sekarang ini. Banyak 

bentuk media kalender yang dapat digunakan sebagai media iklan. Kalender 

gulung, kalender blok bahkan digital merupakan bentuk-bentuk kalender yang 

bisa dipakai sebagai media iklan. 

18. Tas-tas iklan 

Tas merupakan benda yang banyak di pakai oleh masyarakat sehingga menjadi 

wahana iklan yang paling efektif. Semakin indah dan awet tas itu, maka semakin 

lama pesan iklannya tersebar kepada masyarakat yang melihatnya. Pengaruhnya 

akan semakin efektif apabila pemakai tas tersebut suka berpergian. 

19. Cendera mata 

Cendera mata yang bentuknya bervariasi fungsinya untuk mengingatkan 

masyarakat akan keberadaan suatu perusahaan atau produknya. Cendera mata 

akan semakin efektif jika bendanya sendiri berguna dan awet atau tidak hanya 

sekedar pajangan. Cendera mata yang paling populer antara lain adalah pena, 

gantungan kunci, kalkulator mini, dan cangkir. 
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2.1.10 Teori Promosi 

Promosi merupakan salah satu pemegang peranan penting dalam pemasaran 

sebuah perusahaan atau produk dari suatu perusahaan. Tujuan dilakukannya 

promosi untuk memperkenalkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada 

masyarakat oleh suatu perusahaan. Promosi dilakukan juga untuk meningkatkan 

penjualan dan keuntungan perusahaan semaksimal mungkin.  

2.1.11 Definisi Promosi 

Berdasarkan buku Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasadari Buchari 

Alma (2006, hal. 179) mendefinisikan promosi sebagai berikut: “Promosi adalah 

sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen 

mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, 

mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen.”. 

Promosi menurut Djaslim Saladin dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Pemasaran (2002, hal. 123),adalah: “Promosi suatu komunikasi 

informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah 

laku pembeli, yang sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga 

menjadi pembeli dan mengingat  produk tersebut”. 

Promosi menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan masyarakat serta 

meyakinkan masyarakat terhadap suatu produk yang ditawarkan suatu perusahaan. 

Masyarakat yang sudah mengenal dan yakin dengan produk yang ditawarkan akan 

membeli produk tersebut. Produk yang banyak dibeli masyarakat akan menambah 

keuntungan perusahaan yang menawarkan produk tersebut. Keuntungan 
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perusahaan yang mencapai maksimal menandakan promosi produk tersebut 

terlaksana dengan baik. 

Promosi menurut Bilson Simamora dalam bukunya yang berjudul 

Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel, Promosi bagi 

produsen adalah kegiatan menginformasikan produk, membujuk konsumen agar 

tidak melupakan produk. Sementara bagi konsumen, promosi adalah komunikasi 

antara produsen dan konsumen (2001, hal. 26). Kegiatan promosi di lakukan 

untuk mencapai berbagai tujuan seperti menciptakan atau meningkatkan 

awarenessproduk atau brand, meningkatkan preferensi brand pada target pasar, 

serta meningkatkan penjualan dan market share. Mendorong pembelian ulang 

merek yang sama dan memperkenalkan produk baru juga menjadi tujuan 

dilakukannya promosi. Menarik pelanggan juga merupakan tujuan promosi 

dilakukan agar pelanggan membeli produk yang ditawarkan. 

Promosi dilakukan untuk mengadakan proses transaksi antara pembeli 

dengan penjual. Tanpa adanya promosi proses penjualan dan transaksi tidak akan 

berjalan lancar. Proses tersebut tidak akan lancar karena masyarakat tidak akan 

mengenal produk yang perusahaan tawarkan bila tidak melakukan promosi dalam 

pemasarannya.  

Promosi menurut Joseph P. Cannon, William D. Perreault, dan E. Jerome 

McCharthy dalam buku mereka yang berjudul Basic Marketing, A Global-

Managerial Approach adalah “mengkomunikasikan antara penjual dan pembeli 

potensial atau orang lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku”.  
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Promosi dilakukan agar perusahan dapat mengkomunikasikan produk atau 

jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang 

awalnya tidak tahu dan akhirnya tidak peduli menjadi mengenal produk atau jasa 

yang dtawarkan dan akhirnya membeli produk atau jasa tersebut. Promosi 

membuat perilaku pembeli yang tadinya tidak peduli dengan produk yang 

dipasarkan menjadi peduli. 

2.1.12 Perangkat Promosi 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam buku Marketing an Introduction (2004, hal. 

600-601), ada lima macam perangkat promosi yang sebagai berikut :  

1. Periklanan (Advertising) 

Setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya 

tentang gagasan,barang,atau jasa oleh sponsor yang jelas. 

2. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Presentasi personal oleh tenaga penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan 

menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan 

sebuah produk atau jasa. 
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4. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan sejumlah 

cara supaya memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra 

perusahaan yang bagus, dan menangani atau  meluruskan rumor, cerita, serta 

event yang tidak menguntungkan. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Hubungan-hubungan langsung dengan masing-masing pelanggan yang di bidik 

secara seksama untuk tujuan baik agar membina hubungan dengan pelanggan. 

2.2 Teori Khusus 

2.2.1 Teori Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan salah satu variabel dalam promosi. Promosi 

penjualan digunakan untuk menawarkan sebuah barang atau jasa kepada 

masyarakat agar tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 

Promosi ini dilakukan dengan intensif jangka pendek kepada distributor atau 

konsumen untuk memberi dorongan penjualan dan pembelian suatu barang atau 

jasa. 

2.2.2 Definisi Promosi Penjualan 

Menurut Morrisan, M.A. dalam bukunya yang berjudul Periklanan – Komunikasi 

Pemasaran Terpadu, Promosi penjualan adalah suatu kegiatan pemasaran yang 

memberikan nilai tambah atau intensif kepada tenaga penjual, distributor, atau 

konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan suatu barang atau jasa 

( 2010, hal. 25). Promosi penjualan dengan memberikan intensif kepada tenaga 
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penjual atau distributor bisa berbentuk bantuan dana promosi, kontes atau 

kompetisi penjualan, pameran dagang dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat 

mendorong pedagang untuk mempersiapkan stok dan mempromosikan kembali 

barang atau jasa yang bersangkutan. Promosi penjualan dengan memberikan 

intensif kepada konsumen bisa berbentuk potongan harga, pemberian sampel 

barang, undian berhadiah dan sebagainya. Instrumen promosi semacam ini dapat 

menarik minat konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut, sehingga dapat 

meningkatkan nilai penjualan dalam jangka pendek.  

Promosi penjualan menurut Kotler dan Amstrong dalam bukunya yang 

berjudul Marketing an Introduction( 2004, hal. 600) adalah: “Promosi Penjualan 

adalah intensif-intensif jangka pendek untuk mendorong penjualan produk atau 

jasa.” 

Promosi penjualan merupakan pemberian intensif-intensif jangka pendek 

kepada penjual dan konsumen untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan 

pendapatan suatu perusahaan. 

2.2.3 Alat-alat Promosi Penjualan 

Alat-Alat promosi penjualan menurut Kotler dan Amstrong (2004,hal. 662-666) 

adalah : 

1. Contoh produk (sample) adalah penawaran produk dalam jumlah tertentu 

untuk dibagikan sebagai percobaan.  

2. Kupon adalah sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya atas 

potongan harga yang telah ditetapkan untuk produk tertentu. 
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3. Tawaran pengembalian uang (rabat) atau cash refund offers (rebate) adalah 

memberikan pengurangan harga setelah pembelian. 

4. Paket harga (price packs) juga disebut sebagai cent off deal menawarkan 

kepada konsumen penghematan dari harga regular produk. Potongan harga 

diberikan oleh produsen secara langsung dan ditempel dilabel atau kemasan. 

5. Bingkisan (premium) adalah barang yang ditawarkan secara gratis atau dengan 

harga relatif rendah sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. 

6. Barang iklan khusus (advertising specialties) adalah barang yang berguna 

yang dicetaki nama pemasang iklan lalu diberikan sebagai hadiah kepada 

konsumen. Barang khusus tersebut mencakup pena, kalender, gantungan kunci, 

korek api, tas belanja, T-Shirt, topi, cangkir kopi dan sebagainya. 

7. Hadiah pelanggan (patronage reward) adalah uang tunai atau hadiah lain yang 

ditawarkan atas pembelian produk atau jasa tertentu perusahaan.  

8. Promosi di titik penjualan (point-of-purchase-POP) mencakup pameran dan 

demonstrasi yang dilakukan di suatu tempat agar terjadi pembelian atau 

penjualan produk tersebut. 

9. Kontes, undian berhadiah dan permainan (contests, sweeptakes, and games) 

memberi kesempatan kepada pelanggan untuk memenangkan sesuatu, seperti 

uang tunai, perjalanan, barang. 

10. Diskon langsung (allowance) biasanya potongan yang besar per bungkus 

sebagai imbalan atas kesepakatan pengecer karena menampilkan produk 

pabrikan dalam cara tertentu. 
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11. Tunjangan adalah uang promosi yang dibayarkan oleh pabrikan kepada 

pengecer sebagai imbalan atas kesediaan pengecer menampilkan produk 

pabrikan dalam cara tertentu. 

12. Kontes penjualan (sales comtest) dalah kontes bagi tenaga penjual  untuk 

memotivasi peningkatan penjualan mereka selama satu periode tertentu.  

2.2.4 Teori Properti 

Menurut Andie Wicaksono dalam bukunya yang berjudul Kiat Praktis Jual Beli 

Property (2009, hal. 9) , “Properti adalah pengolahan atas sebidang tanah dan 

aturan-aturan untuk memiliki dan memanfaatkan tanah tersebut.” 

Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa properti merupakan usaha 

yang berhubungan dengan tanah. Pengolahan properti dalam definisi diatas tidak 

terbatas pada permukaan tanahnya saja tetapi juga meliputi bagian bawah dan 

bagian atas dari tanah yang dimiliki tersebut.  Properti mejadi sebuah ungkapan 

hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada di 

dalamnya, termasuk kegiatan yang berada di dalamnya. 

Perancangan Komunikasi Visual...., Filly Christalia, FSD UMN, 2014




