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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam bab dua ini penulis memaparkan beberapa kajian teori yang menjadi acuan 

dasar dalam pembuatan tugas akhir kampanye sosial ini, diantaranya adalah teori 

komunikasi, teori tentang kampanye sosial, teori gizi seimbang, teori desain, dan 

teori media.  

2.1 Teori Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan 

sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, 

bilangan, grafik, dan lain-lain. Kegiatan atau proses penyampaian biasanya 

dinamakan komunikasi.  

 Model teori dari Harold Laswell ini dianggap oleh para pakar komunikasi 

sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori 

komunikasi (1948). Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk 

menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: Who Says What in 

Which Channel Whom With What Effect (Siapa mengatakan apa melalui saluran 

apa kepada siapa dengan efek apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik 

(paradihmatic question) Laswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, 

yaitu:  

1) Communicator (komunikator), berperan sebagai orang yang 

menyampaikan pesan.  
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2) Message (pesan), adalah hal yang dikomunikasikan  

3) Media (media), sebagai perantara untuk komunikator menyampaikan 

pesan kepada komunikan atau penerima pesan.  

4) Receiver (komunikan/penerima), berperan sebagai subjek yang 

menerima pesan dari komunikator.  

5) Effect (efek), dampak yang terjadi terhadap komunikan dari proses 

penyampaian pesan dari komunikator. 

 Adapun fungsi komunikasi menurut Laswell adalah sebagai berikut :  

1) Surveillance of the invironment (pengamatan lingkungan).  

Yang dimaksud dengan surveillance oleh Laswell adalah kegiatan 

mengumpulkan dan menyebarkan informasi megenai peristiwa-peristiwa 

dalam suatu lingkungan, dengan kata lain penggarapan berita. 

2) The correlation of the parts of society in responding to the environment 

(koreksi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi 

lingkungan).  

3) Kegiatan yang disebut correlation adalah interpretasi terhadap informasi 

mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan.  

4) The transmission of the social heritage from one generation to the next 

(transmisi warisan sosial dari generasi yang satu kegenerasi yang lain).  
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Hal ini dapat didefinisikan sebagai tajuk kegiatan mengkomunikasikan 

informasi, nilai, dan nama sosial dari generasi baru. Hal ini sama dengan 

kegiatan pendidikan.  

2.1.2 Komunikasi persuasif 

Menurut Otto Lerbinger di dalam bukunya Design for persuasive communication, 

ada beberapa model untuk merekayasa persuasi, yaitu: 

1) Stimulus respons, menggunakan konsep asosiasi, menggunakan istilah 

populer ditengah masyarakat untuk mengkomunikasikan sebuah pesan 

dalam melakukan komunikasi. Contoh: 3in1 adalah contoh istilah yang 

diketahui secara umum saat melewati jalan-jalan tertentu dan jam 

tertentu di Jakarta berlaku peraturan khusus yakni satu kendaraan harus 

berisi minimal tiga penumpang. Kemudian istilah 3in1 ini digunakan 

untuk mengkomunikasikan pesan pada produk shampo.  

2) Kognitif, berkaitan dengan nalar, pikiran, dan rasio untuk peningkatan 

pemahaman, mudah dimengerti, dan logis bisa diterima. Komunikan 

menekankan pada komunikator sebuah penjelasan yang rasional dan 

logis.  

3) Motivasi, persuasi dengan model membujuk seseorang agar mau 

merubah opininya atau agar kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi 

dengan menawarkan sesuatu ganjaran tertentu.  

4) Sosial, menganjurkan pertimbangan aspek sosial. Pesan yang 

disampaikan disesuaikan dengan status sosial yang bersangkutan 

sehingga proses komunikasi lebih mudah dilakukan.  
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5) Personalitas, model ini memperhatikan karakteristik pribadi sebagai 

acuan untuk melihat respon dari khalayak tertentu.  

2.2 Kampanye Sosial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kampanye adalah gerakan 

(tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dsb). Sementara, sosial 

adalah berkenaan dengan masyarakat; cak suka memperhatikan kepentingan 

umum (suka menolong, menderma, dsb). 

 Jadi secara etimologi kampanye sosial adalah gerakan (tindakan) serentak 

untuk melawan sesuatu atau mengadakan aksi tertentu yang berkenaan dengan 

masyarakat atau kepentingan umum.  

 Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi 

individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk 

menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) 

mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang 

terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar 

khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” (Venus, 

2004:7). 

          Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers 

dan Storey adalah yang paling popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan 

komunikasi (Grossberg, 1998; Snyder, 2002; Klingemann & Rommele, 2002). 

Hal ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas 

menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan 

kedua adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan 
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fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan 

          Definisi Rogers dan Storey juga umumnya dirujuk oleh berbagai ahli dari 

disiplin ilmu yang berbeda seperti ilmu politik dan kesehatan masyarakat. 

Beberapa definisi lain yang sejalan dengan batasan yang disampaikan Rogers dan 

Storey diantaranya sebagai berikut: 

1) Pfau dan Parrot (1993) 

“A campaigns is conscious, sustained and incremental process designed to 

be implemented over a specified period of time for the purpose of 

influencing a specified audience” (Kampanye adalah suatu proses yang 

dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada 

rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang 

telah diterapkan). 

2) Leslie B. Snyder (Gudykunst & Mody, 2002) 

“A communication campaigns is an organized communication activity, 

directed at a particular audience, for a particular period of time, to achieve 

a particular goal” (Kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi 

yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode 

waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu). 

3) Rajasundarman (1981) 

“A campaigns is acoordinated use of different methods of communication 

aimed at focusing attention on a particular problem and its solution over a 

period of time” (Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai 
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metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu 

tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu 

berikut pemecahannya). 

Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 ciri 

pokok dalam kampanye sosial:  

1) Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau 

dampak tertentu 

2) Jumlah khalayak sasaran yang besar 

3) Dipusatkan dalam kurun waktu tertentu 

4) Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir 

 Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, 

yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu 

yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada 

prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Dalam ungkapan Perloff 

(1993) dikatakan “Campaigns generally exemplify persuasion in action”. 

Kampanye secara umum merupakan aksi persuasi.  (Venus, 2004:7) 

 Menurut Thayer (Signitzer, et.al, 1986), terdapat dua kategori pelaku 

kampanye, yaitu: 

1) Instrumental  Mediator,  berfungsi sebagai komunikator anonim. 

2) Consumatory Mediator, yang merepresentasikan kenyataan dari situasi 

atau gagasan yang akan dikampanyekan.  
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Tiga hal yang berpengaruh terhadap kredibilitas pelaku kampanye menurut 

Windahl, Singnitizer, dan Olson (1983) adalah keterpercayaan (trustworthiness), 

keahlian (expertise), dan daya tarik (attractiveness). 

 Roger & Snyder, 2002, menyatakan bahwa keberhasilan sebuah kampanye 

di latar belakangi oleh perancang pesan yang sensitif dan kreatif. Untuk itu perlu 

setidaknya 2 (dua) aspek yang diperhatikan dalam kampanye, yaitu isi pesan dan 

struktur pesan. Hal yang terkait yaitu; materi pendukung, visualisasi pesan, isi 

negatif pesan, pendekatan emosional, pendekatan rasa takut, kreatifitas dan 

humor, pendekatan kelompok rujukan. 

Struktur pesan kampanye adalah; sisi pesan (message sideness), susunan 

penyajian (order of presentation), pernyataan kesimpulan (drawing conclusion) 

2.3 Teori Gizi Seimbang 

2.3.1 Gizi Seimbang Secara Umum  

Zat Gizi adalah senyawa kimia yang terkandung dalam makanan yang pada 

gilirannya diserap dan diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu; 

menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, dan mengatur proses 

kehidupan sel dan jaringan dalam tubuh. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai 

akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. (Pengantar Gizi 

Masyarakat, 2012: 235)  

 Gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari 

yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang 

cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. (Dirjen BKM, 2002)  
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 Menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beranekaragam makanan 

dengan jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi 

seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan 

serta pertumbuhan dan perkembangan. (Almatsier, 2001)  

Peranan berbagai kelompok bahan makanan tergambar dalam piramida gizi 

seimbang yang berbentuk kerucut. Populer dengan istilah “TRI GUNA 

MAKANAN” , berikut pengelompokan makanan menurut fungsinya: 

1) Sumber zat tenaga yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-

tepungan yang digambarkan di dasar kerucut. 

2) Sumber zat pengatur yaitu sayuran dan buah-buah digambarkan bagian 

tengah kerucut. 

3) Sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani dan 

hasil olahan, digambarkan bagian atas kerucut. 

 Idealnya manusia perlu mengkonsumsi 60% dari kalori yang dimakan 

berupa karbohidrat, lalu 15% protein dan sekitar 25% berupa lemak. Apa yang 

terjadi sekarang ini adalah rata-rata orang di kota modern memakan 28% 

karbohidrat, 20% gula, 40% lemak dan 12% protein. (Pengantar Gizi Masyarakat, 

2012: 256)  

Berikut penjelasan nutirisi yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi:  

2.3.1.1 Karbohidrat 

Karbohidrat adalah sumber bahan bakar utama bagi tubuh kita. Fungsi dari 

karbohidrat adalah sumber energi, pemberi rasa manis, penghemat protein, 
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pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Karbohidrat 

dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

1) Karbohidrat yang mudah dilepas / diserap tubuh seperti; gula, madu, 

permen, dan kebanyakan makanan olahan seperti tepung terigu. 

2) Karbohidrat yang lambat dilepas / diserap tubuh, seperti biji-bijian 

penuh, sayuran, dan buah-buahan yang umumnya kaya akan serat 

sehingga memperlambat pelepasan gula untuk diserap tubuh. 

Jika gula terlalu cepat diserap tubuh, maka gula darah akan meningkat secara tiba-

tiba, kemudian diikuti dengan penurunan tajam yang tiba-tiba pula. Sementara itu 

karbohidrat yang lambat dilepas memberikan energi yang lebih stabil dan jenis 

karbohidrat ini lebih baik untuk dikonsumsi. Makanan yang telah diolah seperti 

gula pasir atau tepung gandum putih umumnya sangat miskin kandungan vitamin 

dan mineral yang sangat diperlukan tubuh, oleh karena itu sebaiknya dihindari. 

Karbohidrat yang lambat dilepas / diserap tubuh inilah yang harus menjadi 60% 

dari total kalori yang kita makan. (Club Sehat, 7 September 2008) 

 

Gambar 2.1 Susunan karbohidrat.  

Sumber: http://jennifer.nutritiontransition.co.uk/images/carbohydrate-diagram.jpg 
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Gambar 2.2 Contoh karbohidrat. Sumber: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3.jpg 

2.3.1.2 Protein 

Protein terbentuk dari 25 jenis asam amino, delapan diantaranya adalah asam 

amino esensial, artinya jenis asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh dari 

bahan lain. 

 Protein adalah unsur untuk membangun tubuh. Fungsi protein adalah 

untuk pertumbuhan dan pemeliharaan, membantu pembentukan ikatan esensial 

tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralisasi tubuh, pembentukan 

antibodi dan sebagai sumber energi. Protein sangat penting dalam pertumbuhan 

dan perbaikan jaringan tubuh. Disamping itu protein juga membentuk hormon, 

enzim, antibodi dan neurotransmitter.  

 Jika kita makan protein berkualitas, dalam arti asam amino yang 

diperlukan lengkap, maka kita hanya perlu sekitar 10% saja kalori dalam bentuk 

protein. Bagi wanita hamil, atau yang baru saja dioperasi, pekerja keras atau 

olahragawan, kebutuhan proteinnya sedikit lebih tinggi. Protein berkualitas 

terdapat di kacang kedelai, kacang-kacangan, lentil, telur, ikan dan daging. 

Berbagai sayuran seperti peas, jagung, brokoli, memiliki protein yang baik 

sekaligus membantu menetralisir keasaman tubuh, sehingga akan menurunkan 

risiko osteoporosis. (Club Sehat, 7 September 2008) 
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Gambar 2.3 Susunan protein. Sumber: http://www.nature.com 

 

Gambar 2.4 Contoh sumber protein.  

Sumber: http://www.simplytop10.com/wp-content/uploads/2013/03/IMG-20130306-WA0006.jpg 
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2.3.1.3 Lemak. 

Lemak berfungsi sebagai pelarut vitamin, menghemat protein, sebagai pelumas, 

memelihara suhu tubuh, dan pelindung organ-organ tubuh.  

 Ada dua bentuk dasar lemak. Lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Kita 

tidak perlu memakan lemak jenuh dengan sengaja karena tubuh kita dapat 

membuat sendiri jenis lemak ini. Lemak ini umumnya terdapat di makanan 

hewani dan produk susu seperti susu dan keju. Lemak tidak jenuh sendiri dibagi 

dua golongan, yaitu monounsaturated fat dan polyunsaturated fat. 

Monounsaturated fat yang paling banyak, terdapat di minyak zaitun / olive oil. 

Untuk minyak zaitun, pilihlah yang cold pressed dan extra virgin, jangan pilih 

yang extra light atau medium. Sementara polyunsaturated fat banyak terdapat di 

kacang-kacangan, biji-bijian dan ikan. 

 

Gambar 2.5  Susunan lemak. Sumber: http://www.sentra-edukasi.com/2011/08/fungsi-pencernaan-
lemak-pada-tubuh.html 

  Turunan dari polyunsaturated fat yang penting dan esensial adalah omega 

3 dan omega 6, penting bagi otak dan sistem saraf, sistem imunitas, sistem 

kardiovaskular dan kesehatan kulit. Sayangnya minyak ini sangat tidak tahan 

terhadap udara, panas dan sinar, sehingga kita perlu memakan dari sumbernya 

Perancangan Komunikasi Visual..., Gracethani Gita, FSD UMN, 2013



 23

setiap hari. (Club Sehat, 7 September 2008) 

2.3.1.4 Vitamin dan Mineral. 

Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah kecil dan 

pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus ada dalam 

makanan. Walaupun kebutuhan akan vitamin dan mineral relatif sangat sedikit 

dibanding nutrisi yang lain, namun fungsinya demikian luas, mungkin ribuan 

fungsi yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu per satu disini. Intinya adalah 

semua proses yang dilakukan tubuh akan memerlukan vitamin dan mineral, 

sehingga kekurangan vitamin dan mineral ini akan mengakibatkan gangguan yang 

serius bagi seluruh proses kerja tubuh.  

 

Gambar 2.6 Susunan vitamin. Sumber: http://www.vita-dose.com/images/vitamin-e-family.gif 

 Secara ilmiah vitamin berfungsi sebagai koenzim atau sebagai bagian dari 

enzim, berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, untuk 

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh  

 Sumber vitamin dan mineral yang terbaik terdapat pada makanan alami. 

Sinergi dari semua nutrisi yang terdapat pada makanan alami jauh lebih hebat 

khasiatnya dibandingkan konsumsi satu atau beberapa vitamin yang dimakan 

secara isolasi. Sebaiknya, jangan mengandalkan supplement vitamin mineral 

sebagai sumber utama nutrisi kita, tetapi makanlah dari sumber makanan alami. 

(Club Sehat, 7 September 2008) 
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Gambar 2.7 Contoh vitamin. Sumber: http://4.bp.blogspot.com/Manfaat-Vitamin.jpg 

 

2.3.1.5 Air. 

Dua pertiga tubuh terdiri dari air, sehingga wajar menjadi nutrisi terpenting bagi 

tubuh. Tubuh setiap hari kehilangan sekitar 8 gelas air melalui kulit, paru-paru, 

tinja, dan urin. 

 

Gambar 2.8 Air. Sumber: http://www.slimdietnet.com/wp-content/uploads/2012/09/air-suam-
untuk-kesehatan.jpg 

 Makanan sehat berimbang yang ditetapkan di Indonesia adalah seperti 

diagram segitiga makanan di bawah ini. 
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Gambar 2.9 Diagram makanan sehat berimbang.  

Sumber: http://benhoweblog.files.wordpress.com/2010/11/food_pyramid.gif 

2.3.2 Gizi Untuk Anak Sekolah  

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Rita Ramayulis, DCN, M.Kes. angka 

kecukupan energi dan zat gizi rata-rata usia 6-12 tahun yaitu 1800-2000 kkal. 

Asupan protein pada anak sekolah harus cukup dan sesuai karena sangat 

dibutuhkan untuk perkembangan otot dan peletakkan matriks tulang. Rata-rata 

kecukupan protein adalah 45-55 gram per hari.  

 Asupan lemak dianjurkan tidak lebih dari 30% x total energi atau 

setidaknya ± 20% x total energi dan mengutamakan jenis lemak tidak jenuh. 

Implikasi gizinya adalah menggantikan makanan tinggi lemak dengan rendah 

lemak serta makan lebih banyak buah dan sayuran.  

 Kalsium mempunyai peranan penting dalam membangun kepadatan 

tulang. Kalsium juga diperlukan untuk mengantisipasi keadaan gizi saat terjadi 

pertumbuhan tercepat dalam kehidupan manusia yaitu di usia remaja. Jika 

seseorang mengalami defisiensi kalsium saat usia sekolah maka percepatan 

pertumbuhan akan terganggu akibatnya tinggi badan tidak maksimal.  
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 Natrium (sodium atau garam) harus diwaspadai pemberiannya, haruslah 

sesuai dengan batas moderat. Asupan natrium berlebihan akan memberikan 

pengaruh negatif pada proses pemadatan tulang. Makanan fast food dan junk food 

adalah makanan yang tinggi kandungan garamnya.  

 Dalam kesehariannya anak sekolah lebih banyak menghabiskan waktunya 

di sekolah, ± 9 jam, artinya anak-anak akan melewati tiga kali waktu makan di 

sekolah yaitu; sarapan, snack pukul 10.00, dan makan siang. Penyediaan makanan 

disekolah bisa diperoleh anak dari jajanan atau bekal dari rumah. Jajanan anak 

sekolah tidak dapat dijamin kecukupan gizinya. (Ramayulis, 2009: 6-7) 

2.3.3 Jenis dan jumlah zat gizi makanan bekal 

Menurut Rita Ramayulis, DCN, M.Kes., porsi bekal makanan untuk anak di 

sekolah haruslah disesuaikan dengan waktu makan bekal tersebut. Jika bekal 

berupa snack (dikonsumsi pukul 10.00 atau 16.00) maka syarat zat gizinya adalah 

± 300 kk dan 5-10 g protein (1/6 bagian x kebutuhan 1 hari). 

 Jika bekal berupa sarapan, susunan hidangan dianjurkan berasal dari 

sumber karbohidrat  + sumber protein hewani + sumber vitamin mineral (sayuran 

dan buah). Kandungan energi dan proteinnya adalah ± 400 kkal dan 10 g protein 

(1/5 bagian x kebutuhan 1 hari). 

 Jika bekal berupa makan siang, susunan hidangan dianjurkan berasal dari 

sumber karbohidrat + sumber protein hewani + sumber protein nabati + sumber 

vitamin mineral (sayuran dan buah). Kandungan energi dan proteinnya adalah ± 

600 kkal dan 20 g protein (1/3 bagian x kebutuhan 1 hari). (Ramayulis, 2009: 14-

15) 
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2.3.4 Jajanan Anak Sekolah 

Jajanan menurut FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

adalah makanan atau minuman yang disajikan dalam wadah atau sarana penjualan 

di pinggir jalan, tempat umum atau tempat lain, yang terlebih dahulu sudah 

dipersiapkan atau dimasak ditempat produksi atau di rumah atau di tempat 

berjualan. Makanan tersebut langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan 

atau persiapan lebih lanjut.  

 Menurut badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) tahun 2004 

sebagian makanan jajanan anak sekolah itu mengandung bahan kimia berbahaya. 

Dari 163 sampel jajanan anak yang di uji di 10 provinsi, sebanyak 80 sampel atau 

50% tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Kebanyakan jajanan yang 

bermasalah mengandung boraks, formalin, zat pengawet, zat pewarna berbahaya 

serta tak mengandung garam beryodium.  

 Hasil survei oleh badan POM 2007 menunjukan 45% produk pangan 

olahan dan siap saji di lingkungan sekolah tercemar baik fisik, mikrobiologis, 

maupun kimia. (Pengantar Gizi Masyarakat, 2012: 298-300)  

 Jajanan anak sekolah bisa juga berupa makanan fast food yang disiapkan 

orang tua demi pertimbangan kepraktisan dan kesukaan anak. Fast food 

mengandung semua zat gizi seperti protein, lemak, kalsium, dan lain sebagainya. 

Namun, kandungannya tidak proporsional dan jumlahnya melebihi kebutuhan si 

anak. Misalnya kandungan lemak untuk anak dianjurkan 20-30% tetapi fast food 

mengandung > 45% dan sebagian besar adalah jenis lemak jenuh. Kandungan 

garam  dalam fast food  juga tinggi, rata-rata mengandung 500 mg sodium. Dalam 

satu hari, untuk menjaga kesehatan dianjurkan asupan sodium anak ±200 mg, jika 
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terlalu banyak konsumsi sodium anak beresiko terhadap penyakit degeneratif 

lebih awal.  (Ramayulis, 2009: 3-15) 

2.3.5 Perkembangan Anak 

1) Piaget (perkembangan kognitif)  

Tahap operasional konkrit (7 – 12 tahun), konversi menunjukan anak 

mampu menawar satu obyek yang diubah bagaimanapun bentuknya, bila 

tidak ditambah atau dikurangi maka volumenya tetap. Hal ini menunjukan 

anak mampu mengklasifikasikan objek menurut berbagai macam cirinya 

seperti : tinggi, besar, kecil, warna, bentuk, dan seterusnya. 

2) Erikson (perkembangan psikososial)  

Industri dan inferiority (6 – 11 tahun), logika anak sudah mulai tumbuh dan 

anak sudah mulai sekolah, tuntutan peran dirinya dan bagi orang lain 

semakin luas sehingga konflik anak masa ini adalah rasa mampu dan rendah 

diri. Bila lingkungan eksternal lebih banyak menghargainya maka akan 

muncul rasa percaya diri tetapi bila sebaliknya, anak akan rendah diri. 

3) Hurolck (perkembangan emosi) 

Tahap III; konkrit operasional (7 -11 tahun), pada tahap ini anak telah dapat 

berpikir secara logis dan terarah, mengelompokkan fakta-fakta serta anak 

telah mampu berpikir dari sudut pandang orang lain. Anak dapat berpikir 

secara abstrak; mengatasi persoalan secara nyata dan sistematis. Contoh; 

anak dapat menghitung walaupun susunan benda diubah serta mengetahui 

jumlahnya tetap sama. 
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4) Teori perkembangan oleh Sigmund Freud  

Anak usia 6-11 tahun suka bersaing dengan orang tua yang sama jenis 

seksnya; (+) egosentris, sosial interaksi; (–) mempertahankan keinginan 

2.3.6 Keamanan Pangan  

Seperti yang dipaparkan oleh Dr. Merryana Adriani, SKM., M.Kes. (Pengantar 

Gizi Masyarakat, 2012: 292) menurut UU RI No.7 tahun 1996 tentang 

Perlindungan Pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, 

dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia.  

Syarat makanan aman menurut ISO 22000 Food Safety Management System 

membagi 3 (tiga) tipe bahaya pada makanan yang dikonsumsi yaitu: 

1) Bahaya fisik. Terjadi karena benda-benda fisik seperti rambut, kuku, 

batu, pasir, kayu dll, sehingga pada saat makan ikut termakan dan 

melukai saluran pencernaan.  

2) Bahaya kimia, cairan pembersih, pestisida, cat, komponen kimia dari 

alat memasak, penggunaan bahan berbahaya seperti pewarna tekstil 

(rhodamin B, metanil yellow), pengawet (boraks dan formalin), dan 

pemanis (aspartame, sakarin). 

3) Bahaya biologi, disebabkan oleh mikroba yang mencemari pangan dan 

menginfeksi saluran cerna (food infection), racun atau toksin yang 

dihasilkan mikroba pada pangan (food poisoning), bahkan kimia dan 

unsur alami seperti cemaran pestisida, HCN dalam singkong racun, 
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racun tetrodoksin dalam ikan buntal, asam jengkolat dalam jengkol, 

palotoksin serta amatoksin dalam jamur racun.  

Berdasarkan UU RI no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka 

konsumen berhak mendapatkan makanan yang aman dikonsumsi, tidak 

mengandung bahan-bahan berbahaya, namun konsumen perlu memiliki 

pengetahuan dan pintar serta siaga terhadap makanan yang mengandung bahan 

tambahan makanan berbahaya. Penggunaan bahan tambahan makanan bertujuan 

untuk membuat makanan lebih awet, rasanya lebih tajam / enak, dan memberi 

tampilan menarik.   

 Menurut Dr. Merryana Adriani, SKM., M.Kes. (Pengantar Gizi 

Masyarakat, 2012 : 301-302), walaupun terdapat 25 bahan tambahan makanan 

yang dinyatakan aman, akan tetapi tetap menyebabkan bahaya bagi kesehatan 

apabila dikonsumsi berlebihan. Apabila diakumulasi secara jangka panjang dapat 

memicu adanya alergi dan asma. Akan semakin berbahaya, apabila dikonsumsi 

oleh orang-orang yang memang sudah mengidap alergi dan asma tersebut.  Reaksi 

yang mengganggu kesehatan adalah seperti berikut:  

1) Masalah pencernaan: diare dan sakit perut. 

2) Masalah saraf: hiperaktif, insomnia, dan iritasi (sunset yellow-E110, 

quinoline yellow-E104, carmoisine-E122, allura red-E129, tartazine-

E102, ponceau 4R-E124, bahan pewarna ini sering digunakan pada 

makanan seperti ice cream, coklat, soft drink, permen, dan kue serta 

saus, makanan yang sangat disukai oleh anak-anak.)  
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3) Gangguan pernafasan: asma, sinusitis (sulfit, benzoat, tartazine sering 

digunakan pada minuman soft drink, jus buah dalam kemasan, buah dan 

sayuran kering, sosis dan daging burger dalam kemasan)  

4) Gangguan kulit: gatal-gatal, ruam, atau pembengkakan. (tartazine) 

Bahan tambahan makanan umumnya adalah pengawet, pengental, pemutih, 

pemanis, dan penyedap. 

1) Pengawet  

 Pengawet makanan mulai digunakan sejak berabad-abad lalu, namun seiring 

berkembangnya teknologi, penaget makanan tidak lagi alamiah tetapi bersifat 

artificial (zat kimia), berikut 3 bahan pengawet yang berbahaya: 

a. Formalin, pengawet yang biasa digunakan dokter untuk mengawetkan 

mayat, penelitian terhadap tikus dan anjing, formalin mengakibatkan 

kanker saluran cerna, dan bagi para pekerja tekstil yang sering menghirup 

formalin ditempat kerja meningkatkan resiko kanker tenggorokan dan 

hidung. Formalin banyak ditemukan pada ikan asin, mie, tahu.  

b. Boraks, selain sebagai pengawet juga sebagai pengenyal makanan, contoh 

makanan yang sering kali ditambahkan boraks adalah bakso, mie, kerupuk. 

Bahaya kesehatan yang ditimbulkan adalah iritasi kulit, mata, saluran 

cerna, gangguan kesuburan dan janin, dan gagal ginjal.  

c. Asam salsilat, digunakan pada sayuran dan buah-buahan agar tetap segar. 

biasanya sayuran dan buah yang disemprot cairan ini berpenampilan mulus 

tidak ada lubang bekas hama.  
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Pengawet lainnya yang diijinkan dengan batas maksimal yang harus dipatuhi 

adalah; asam benzoat, kalium benzoat, asam sorbat, kalium sorbat, natrium 

benzoat, natrium nitrat dan natrium nitrit.  Semua ini dapat ditemukan pada saus 

tomat, saus sambal, kecap manis, acar dalam botol, margarin, buah kering, sirup, 

selai, jelli, keju olahan, sosis, daging olahan burger, kornet dan produk kemasan 

lainnya.  

2) Pemanis 

Hampir semua makanan manis untuk anak-anak mengandung pemanis buatan 

seperti sakarin, siklamat, dan aspartam.  

a. Sakarin (200-700 kali manis gula/sukrosa) sering digunakan pada soft 

drink, selai, permen, jajanan pasar. 

b. Siklamat (30 kali manis gula/sukrosa) sering digunakan pada makanan 

kaleng atau makanan proses lain karena tahan panas. Pada hewan 

percobaan pemanis ini menyebabkan kanker kemih. 

c. Aspartam (160-220 kali manis gula/sukrosa) digunakan sebagai pemanis 

buatan pada berbagai jenis makanan dan minuman rendah kalori. 

Aspartam dianggap pemanis yang aman dibandingkan siklamat dan 

sakarin akan tetapi banyak konsumsi makanan yang mengandung 

aspartam dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko kerusakan 

sistem saraf, menstruasi yang sulit, mempengaruhi perkembangan otak 

janin, alzheimer, lupus, multiple sclerosisi, dan kanker otak.  
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3) Pewarna 

Pewarna terlarang seperti pewarna tekstil Rhodamin B dan Metanil Yellow sering 

digunakan untuk mewarnai makanan seperti kerupuk, makanan ringan, terasi, 

kembang gula, sirup manisan, dan tahu kuning. Pewarna alami seperti kunyit, 

daun suji sudah sejak lama digunakan untuk memperindah makanan, akan tetapi 

karna alasan kepraktisan dan harga yang lebih murah, para produsen lebih suka 

menggunakan pewarna sintetis. Penelitian menyebutkan bahwa pewarna buatan 

menyebabkan hiperaktif pada anak-anak, infertilitas, cacat bayi, kerusakan liver 

dan ginjal, kanker, mengganggu fungsi otak dan kemampuan belajar dan 

kerusakan kromosom.  

4) Penyedap  

 Penyedap digunakan untuk membuat makanan jadi lebih enak akan tetapi 

penyedap ini tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contoh penyedap yang sudah umum 

digunakan oleh masyarakat adalah MSG (Monosodium Glutamat), semua 

makanan cepat saji, makanan instant, makanan kaleng, makanan proses, makanan 

cemilan mengandung MSG dengan jumlah yang cukup banyak. Asupan MSG 

dalam jumlah banyak secara terus menerus dlaam jangka pendek akan membuat 

anak jadi haus, pusing, dan mual.  

Pengaruh konsumsi MSG berlebihan terhadap tubuh dapat melalui 

beberapa cara, yaitu:  

a. Mempengaruhi aktivitas otak atau mengacaukan pembentukan serta 

pengeluaran neurotransmiter yang memodifikasi suasana hati. 
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b. Mengganggu atau menghambat aliran neurotransmitter sehingga saraf 

penerima pesan tidak dapat memahami sinyal listrik yang dikirim.  

c. Mempengaruhi enzim-enzim yang mengatur aktivitas neurotransmitter.  

5) BTM (pengemulsi, pemantap, dan pengental) digunakan pada produk ice 

cream, keju olahan, sardin kalengan, dan susu bubuk.  

6) Pengatur keasaman sebagai penegas rasa, warna, atau penyelubung rasa yang 

tidak disukai, digunakan pada coklat, permen, keju olahan, ice cream, 

makanan kaleng, selai, jelly. 

7) BHA (Butylated hydroxyanisole) & BHT (bytylated hudroxytoluene) 

digunakan untuk makanan yang mengandung lemak tinggi agar tidak cepat 

tengik. Menurut The International Agency for Research on Cancer,  BHA 

kemungkinan bersifat karsinogen pada manusia. Penelitian yang lain juga 

menunjukkan hal yang sama terhadap BHT.  BHT diijinkan di Amerika tetapi 

dilarang di Inggris. Efek bagi kesehatan adalah; kerusakan liver dan ginjal, 

infertilitas, sistem imun tubuh rendah, cacat lahir, dan kanker. Makanan yang 

mengandung BHA dan BHT: sosis, saus, potato chips, saus steak, shortening, 

dan lainnya.  Agar aman sebaiknya konsumsi makanan yang mengandung 

BHA dan BHT dihindari. 

Efek yang ditimbulkan zat-zat tambahan makanan tersebut bisa bervariasi, 

misalnya kurang gairah belajar, kurang konsentrasi, meningkatnya kenakalan, 

mudah mengantuk, cemas, dan daya ingat berkurang. Kerena efeknya samar dan 

tidak begitu nyata, orang tua sering mengabaikan. Kalau anak malas belajar 

dianggap karena terlalu sering nonton televisi atau main video game. Makanan 

yang mengandung zat-zat tambahan tertentu diungkapkan dapat mempengaruhi 
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fungsi otak termasuk gangguan perilaku pada anak sekolah. Gangguan perilaku 

tersebut meliputi gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan emosi, asma, 

alergi, hiperaktif, dan memperberat gejala pada penderita autis.  

 Hiroshi Osawa, seorang profesor dari Universitas Iwate, Jepang, sejak 

tahun 1984 telah meneliti perilaku kekerasan remaja Jepang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut diakibatkan oleh konsumsi 

minuman ringan dalam kaleng atau botol dan makanan junk food terlalu banyak. 

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan hubungan antara perilaku 

pemarah dan menurunnya konsentrasi dengan tidak seimbangnya glukosa pada 

otak. Ketidakseimbangan ini erat kaitannya dengan konsumsi gula dan 

karbohidrat olahan berlebihan.  

 Sekarang ini banyak makanan kemasan yang dapat kita katakan sebagai 

junk food, ditujukan untuk dikonsumsi oleh anak-anak, hal ini menjadi masalah 

mengingat anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Anak-anak memiliki organ 

detoks atau organ untuk membuang zat berbahaya yang tidak seefektif orang 

dewasa, tetapi anak-anak lebih sering mengkonsumsi makanan kemasan, 

contohnya adalah snack biskuit, sereal, keripik, dll; sehingga bahan tambahan 

makanan berpengaruh lebih besar terhadap anak-anak. (Pengantar Gizi 

Masyarakat, 2012: 301-302)  

 Pada akhirnya yang memenuhi standar makanan berimbang dapat kita 

simpulkan adalah makanan yang sehat, takaran gizi sesuai takaran (seimbang), 

bersih, dan aman dikonsumsi (tidak menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh apa 

bila makanan tersebut dikonsumsi).  Teori makanan sehat gizi berimbang ini akan 
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dijadikan acuan dalam isi atau teks daripada kampanye sosial yang akan 

dilakukan. Selain itu teori ini juga akan digunakan penulis dalam merancang 

visualisasi yang dapat mewakili teks atau tulisan sehingga dapat terdeskripsikan 

secara visual.   

2.4 Teori Desain 

2.4.1 Pengertian Desain Grafis 

Kata grafis menurut etimologi adalah berasal dari kata graphic (bahasa inggris) 

yang berasal dari bahasa latin yaitu; graphein (graphos dalam bahasa Yunani), 

yang bearti menulis atau menggores atau menggambar dia 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. (Bekerja Sebagai 

Desainer Grafis, 2008: 10) 

 Kesimpulan dari Desain Grafis sendiri merupakan sebuah proses setiap 

pemikiran yang nantinya 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-16. Pada saat itu media cetak 

informasi sangat berperan dalam segala bidang. Di Indonesia desain grafis 

dipengaruhi oleh Belanda dengan mendatangkan mesin cetak pertama kali ke 

Indonesia (Batavia) pada tahun 1659. Seiring perjalanan sejarah, pada tanggal 15 
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Desember 1949, Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) didirikan untuk pertama 

kalinya di Indonesia. ASRI yang menjadi pencetus perkembangan Seni Rupa 

menjadi Desain Grafis yang berkembang hingga saat ini di Indonesia dengan 

sejarah yang begitu panjang. (Sumber: http://dgi-indonesia.com. Garis Waktu 

Desain Grafis Indonesia, 2011) 

2.4.2 Desain Komunikasi Visual 

Kata Desain Komunikasi Visual dapat didefinisikan dari tiga kata yaitu desain 

yang diambil dari kata 'designo' (Itali) yang artinya gambar, sedangkan dalam 

bahasa Inggris yaitu designare yang artinya merancang. Komunikasi berarti 

menyampaikan sebuah pesan kepada penerima pesan melalui suatu media. Kata 

komunikasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris 'communication' yang diambil 

dalam bahasa latin 'communis' yang bearti sama. Kata visual sendiri 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. (Sumber: http://dgi-indonesia.com. Garis Waktu Desain Grafis 

Indonesia, 2011) 

 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, booth, dll) dan tidak 
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hanya sebatas pada pre-press printing (cetak-mencetak). Istilah desain grafis 

tidaklah cukup menampung perkembangan yang kian luas sehingga dimunculkan 

kata desain komunikasi visual seperti yang dikenal sekarang ini. (Sumber: 

http://www.selimutmaya.com/asal-kata-desain-komunikasi-visual.html, 2011) 

2.4.3 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 yang dapat diterapkan, yaitu: 

2.4.3.1 Unity  

Memiliki arti konsistensi atau kesatuan antara elemen desain yang saling 

berhubungan. Istilah lainnya yaitu harmoni. Kesatuan disini berupa gambar-

gambar dan elemen serta prinsip-prinsip desain yang saling mendukung satu 

dengan yang lainnya sehingga memiliki kesatuan desain atau unity. (Design 

Basic, 2008: 28) 

 

Gambar 2.10 Unity 
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2.4.3.2 Proximity   

Cara mudah 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 2.11 Proximity 

2.4.3.3 Repetition 

Sebuah pengulangan untuk mencapai kesatuan yang bearti sesuatu hanya untuk 

mengulang di berbagai bagian dari desain bagian-bagian yang saling 

berhubungan. (Design Basic, 2008: 36) 

 

Gambar 2.12 Repetition 

Sumber : http://haleboy9008.files.wordpress.com/2010/09/good-repetition.jpg 
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2.4.3.4 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. Penekanana yang 

dimaksud berupa titik fokus awal didalam pembuatan desain tersebut yang 

menjdai acuan dalam mendesain serta titik fokus dari pesan yang akan 

disampaikan.  

 

Gambar 2.13 Emphasis,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.  

2.4.3.5 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.  
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Gambar 2.14 Balance 

2.4.3.6 Rhytm   

Rhytm 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. (Design Basic, 2008: 114) 

 

Gambar 2.15 Rhytm 

 

2.4.3.7 Expression 

Ekspresi adalah prinsip desain yang bergantung sepenuhnya pada ide individu 

dari desainer grafis, mood pribadi, pandangan emosional di dunia dan tempat-

tempat didalamnya. Ekspresi menyediakan cakupan bentuk, simbol, danide 
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dengan arti-arti yang hidup. Ekspresi yang membuat sebuah komposisi desain 

dapat memiliki kekuatan menarik, memberikan informasi, dan menghasut 

seseorang atau banyak orang dengan penuh arti dan dengan cara yang tak 

terlupakan.  

 

Gambar 2.16 Expression 

2.4.3.8 Figure / Ground  

Figure / ground berhubungan dengan persepsi visual daripada bentuk. Sebuah 

figur selalu terlihat berhubungan dengan apa yang ada disekitarnya (latar / latar 

belakang). Sebuah hasil karya desain bisa menggunakan hal ini untuk 

menghasilkan dan menciptakan energi, bentuk, dan ruang kosong, dalam 

menciptakan sebuah karya. 

Pembuatan logo, simbol, maskot, ilustrasi, komposisi dan pattern seringkali 

menggunakan prinsip ini di mana figur atau latar ini bisa menciptakan form dan 

counterform. (Lupton, 2008: 85) 

2.4.3.9 Framing  
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Frame bisa menciptakan atau mendeskripsikan keadaan daripada sebuah gambar 

atau objek untuk dipahami. Beberapa metode yang termasuk ke dalam framing 

adalah crop, borders, margins, dan framing images and text. (Lupton, 2008: 102). 

1) Cropping 

Proses cropping (memotong) pada sebuah gambar mengakibatkan gambar 

terlihat berbeda daripada ukuran yang sebelumnya (Lupton, 2008: 103). Objek 

pada gambar yang telah dipotong dapat terlihat ukuran yang lebih besar serta 

lebih jelas. Hal ini disebabkan karena proses cropping menghilangkan bagian 

gambar yang kurang penting dan memfokuskan pada satu pusat inti dalam 

sebuah gambar. 

 

Gambar 2.17 Cropping 

2) Margins 

Sebuah margin dapat menimbulkan sebuah efek visual yang berbeda-beda. 

Semakin lebar sebuah margin maka gambar atau teks yang ada didalamnya 

akan lebih menarik perhatian mata yang melihatnya (emphasize). (Lupton, 

2008: 104) 
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Gambar 2.18 Margin. Sumber: http://img.ffffound.com 

3) Borders 

Borders adalah sebuah batas tanda dari mulai atau berakhirnya sebuah area. 

Bentuk dan jenis borders sangat bervariasi, baik yang simple ataupun yang 

dekoratif bentuknya, keduanya tetap akan menimbulkan transisi antara sebuah 

gambar (images) dan latar belakangnya (background). (Lupton, 2008: 110) 

 

Gambar 2. 19 Borders 

4) Framing Images and Text 

Hubungan antara gambar dan teks sangatlah erat dan sangat berhubungan kuat 

agar bisa menciptakan hasil karya desain yang menarik. Sebuah gambar tanpa 

teks membuka banyak interpretasi untuk orang yang melihatnya melalui isi, 

bentuk, penempatan daripada gambar dan tipografi. (Lupton, 2008: 108) 
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Gambar 2.20 Framing images and text 

2.4.3.10 Sequence / Hierarchy  

Yang dimaksud dengan sequence adalah urutan atau flow yang dibutuhkan untuk 

menempatkan informasi-informasi penting dalam sebuah gambar. Informasi yang 

paling penting hendaknya diprioritaskan dan berurutan hingga kepada informasi 

yang kurang penting. (Rustan, 2010: 74) 

 

Gambar 2.21 Hirearki 

Sumber : http://www.arrowsandicons.com/wp-content/uploads/2009/11/hierarchy-thumbnail.gif  
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2.4.3.11 Layers 

Layers terbentuk dari hasil elemen-elemen yang bertumpuk-tumpuk membentuk 

suatu gambar atau sequence. Layers berperan dalam membuat sebuah desain, 

karena layers memungkinkan desain lebih bervariasi melalui penggunaan elemen 

yang sama dan metode yang berbeda (mixing layers) (Lupton, 2008: 127). 

2.4.4 Elemen Desain 

2.4.4.1 Point  

Titik adalah elemen geometri yang tidak memiliki dimensi dan fenomena abstrak 

yang menunjukan lokasi secara tepat dari sebuah koordinat walaupun tidak dapat 

dilihat ataupun dirasakan. Dalam tipografi, titik adalah sebuah periode, seperti 

tanda berhenti titik descimal, dan merupakan unit terkecil dari hitungan. Dalam 

komunikasi visual, titik merupakan elemen yang dapat berdiri sendiri maupun 

berintegrasi dengan sekolompok elemen yang lebih besar, ataupun dapat 

membentuk sebuah gambar bentuk. Setiap bentuk yang disadari sebagai pusat 

juga merupakan titik. (The Language of Graphic Design, 2011: 16) 

 

Gambar 2.22 Point 
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2.4.4.2 Line  

Garis adalah sebuah alur yang terdiri dari titik-titik yang terletak bersebelahan 

satu dengan yang lainnya secara searah, atau sebuah ketipisan, tanda 

berkelanjutan yang dibuat oleh pen, pensil atau kuas diatas sebuah permukaan. 

Garis bisa saja lurus, melengkung, atau kurva yang melewatinya sendiri. Garis 

juga merupakan bentuk dari elemen geometri, garis selalu memiliki panjang tapi 

tidak ada lebar. Dalam komunikasi visual, garis biasanya digunakan untuk 

menghubungkan atau memisahkan komposisi elemen lainnya. Garis 

mengkomunikasikan tentang divisi, organisasi, penekanan, alur, dan hirarki. (The 

Language of Graphic Design,  2011: 22) 

 

Gambar 2.23 Line 

2.4.4.3 Shape / form  

Bentuk adalah sebuah wujud spasial atau kontur, karakteristik sebuah permukaan 

berkonfigurasi terhadap sesuatu. Bentuk adalah gambar dua dimensi datar yang 

muncul rata dan ditemukan dari garis-garis kontur yang berdekatan, seperti warna, 

nilai, tekstur, atau tulisan. Bentuk datar ini terdiri dari panjang dan lebar dan tidak 

pernah memiliki kedalaman. Ruang bisa saja hanya ilusi ataupun nyata. Ruang 

nyata adalah seperti objek, skulptur, arsitektur, dan kemasan. Ruang ilusi adalah 

ilusi tiga dimensi dari bentuk-bentuk gambar dua dimensi yang digambarkan atau 
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disusun sedimikian rupa seinggah membentuk gambar yang seolah-olah tiga 

dimensi. (The Language of Graphic Design, 2011: 33, 44) 

 

 

Gambar 2.24 Shape 

                   

Gambar 2.25 Form 

2.4.4.4 Pattern and Texture  

Tekstur adalah penampakan atau perasaan pada karakter permukaan. Tekstur tidak 

bisa berdiri sendiri, membutuhkan elemen desain yang lain dan teknik tertentu 

untuk membuat sebuah tekstur atau pattern. (The Language of Graphic Design, 

2011: 78) 

  Sebuah pattern tercipta karena adanya repetition (pengulangan) daripada 

elemen tertentu. Pattern berfungsi untuk mengisi bagian kosong yang ada pada 

suatu desain guna menjadikan desain tersebut lebih hidup dan cantik secara visual 
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(Erlhoff, 2008: 293). Pattern cocok digunakan pada bentuk desain yang ingin 

menonjol dan terlihat lebih vivid secara visual. 

 

Gambar 2.26 Pattern & Teksture 

 

2.4.4.5 Illusion of Space  

Ruang biasanya diidentifikasikan sebagai ruang negatif atau ruang putih, atau 

bagian kosong dari suatu komposisi visual.  

 

Gambar 2.27 Ruang 

Beberapa tipe ruang: 

1) Actual space, komposisi visual secara fisik dinyatakan sebagai ruang 

sebenarnya 
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2) Pictorial space, manipulasi dari permukaan datar untuk menciptakan 

sebuah persepsi kedalaman, gerakan, atau arahan.  

3) Pschologycal space, komposisi visual yang mempengaruhi pikiran dan 

mata dari pelihat. (The Language of Graphic Design, 2011: 106) 

 

 

Gambar 2.28 Space. Sumber : http://www.searchenginecorp.com/graphic-design/graphic-design-
elements-and-principles/ 

2.4.4.6 Light  

Cahaya adalah sumber konstan dari energi kinetik, cahaya menjadi elemen 

penting dalam design karena cahaya merupakan hal fundamental yang membuat 

kita dapat melihat. Dalam komunikasi visual, cahaya digunakan seperti sensasi 

cahaya, sumber cahaya atau iluminasi, perwakilan atau kesadaran akan sesuatu 

dan dijadikan salah satu elemen komposisi dari gambar. (The Language of 

Graphic Design,  2011: 50 ) 
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Gambar 2.29 Lighting 

2.4.4.7 Illustion of Motion  

Pergerakan diartikan sebagai aksi atau proses perpindahan atau perubahan tempat, 

posisi, atau usaha. Dalam komunikasi visual, pergerakkan ini muncul pada 

gambar, lukisan, fotografi, dll. Fungsi dasar dari pergerakan dalam komunikasi 

visual adalah untuk mengarahkan mata dari pelihat melewati atau berputar pada 

pesan visual.  

 

Gambar 2.30 Pergerakan 

2.4.4.8 Color  

Warna adalah fenomena cahaya atau persepsi visual yang dapat memberikan 

sebuah perbedaan dan memungkinkan identifikasi sebuah objek.  Beberapa sistem 

klasifikasi ditemukan untuk mengidentisifikasi dan mengkategorikan warna untuk 
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sebuah variasi dari pengaplikasian visual. Berikut adalah teori warna hasil temuan 

dari beberapa ilmuan seperti Sir Isaac Newton (1701), Johann Wolfgang con 

Goethe (1810), Albert Munsell (1915), Johannes Itten (1961), dan Josef Albers 

(1975). Terdapat tiga properti warna yang fundamental:  

1) Hue 

Warna yang paling murni atau kita sebut hue, adalah identifikasi yang diberikan 

kepada warna-warna seperti kuning, merah dan biru. Identifikasi ini diambil dari 

bagaimana cara kita melihat chaya direfleksikan dari sebuah objek saat frekuensi 

tertentu. Warna dengan hue yang tidak terlihat adalah warna netral seperti abu-

abu.  

 

Gambar 2.31 Hue 

Sumber: http://char.txa.cornell.edu/language/element/color/hue.gif 

2) Value 

Keterangan atau kegelapan dari sebuah warna dikenal dengan sebutan value. 

properti ini merujuk pada luminasi warna, keterangan, atau tone. Value 

bergantung secara mutlak dengan hue dan intensitas warna. Menambahkan warna 

putih pada warna akan menghasilkan warna yang lebih terang, atau biasa disebut 
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dengan tint. Menambahkan warna hitam pada warna akan mencitakan value yang 

lebih gelap, atau disebut dengan shade.  

 

Gambar 2.32 Color value  

http://char.txa.cornell.edu/language/element/color/hue.gif 

3) Saturation (chroma)  

Intensitas atau saturasi adalah keterangan atau keburaman dari warna. Saturasi 

adalah jumlah abu-abu pada sebuah warna. Jika saturasi bertambah maka abu-abu 

pada warna akan berkurang. Keterangan adalah jumlah dari warna putih, apabilah 

keterangan (brightness) bertambah maka jumlah putih pada warna bertambah.  

 

 

Gambar 2.33 Saturasi dan intensitas  

Sumber : http://www.had2know.com/technology/hsi-rgb-color-converter-equations.html 
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Gambar 2.34 Saturasi dan intensitas  

Sumber: http://www.colourlovers.com/group/Interpretation_Fun 

Kategori pengorganisasian warna adalah sebagai berikut:  

1) Primary colors 

Kuning, Merah, dan biru adalah warna primer. Mereka memiliki komposisi yang 

murni dan tidak bisa diciptakan dari warna lainnya, atau dengan kata lain, warna-

warna lain diciptakan dengan mencampurkan ketiga warna ini.  

 

Gambar 2.35 Primary colors 

Sumber : http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology/ 

2) Secondary colors 
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Warna sekunder ini diciptakan dengan mencampurkan dua warna primer. Kuning 

dan merah menghasilkan jingga, merah dan biru menghasilkan ungu, kuning dan 

biru menghasilkan hijau. 

 

Gambar 2.36 Secondary colors 

Sumber : http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology 

3) Tertiary colors 

Warna tertier adalah warna yang dihasilkan dengan mencampurkan satu warna 

sekunder dengan warna primer, contoh: oranye-merah, oranye-biru.  

 

Gambar 2.37 Tertiary  colors 

Sumber : http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology/ 

4) Complementary colors 

Perancangan Komunikasi Visual..., Gracethani Gita, FSD UMN, 2013



 56

Warna komplementer adalah seperti merah dan biru, biru dan jingga, kuning dan 

ungu, warna-warna tersebut letaknya bersebrangan atau berlawanan di color 

wheel. 

 

Gambar 2.38 Complementary colors 

Sumber : http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology/ 

 

5) Monochromatic colors 

Warna yang diciptakan dari memvariasikan values dari sebuah warna dan 

diidentifikasikan sebagai monokrom.  

 

Gambar 2.39 Chromatic colors  

Sumber : http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology 

6) Analogous colors 

Warna yang dari paling dasar sampai warna yang memiliki nilai kromatik paling 

kecil.  
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Gambar 2.40 Analogous colors 

Sumber : http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology/  

7) Triadic colors 

Warna pada Color Wheel yang posisinya membentuk segitiga.  

 

Gambar 2.41  Triadic colors               

Sumber : http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology/ 

8) Quadratic colors 

Warna ini adalah warna yang posisinya membentuk empat sudut persegi pada 

color wheel. (The Language of Graphic Design, 2011:  63-65) 
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Gambar 2.42 Quadratic colors 

Sumber : http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology/ 

Menurut Russel, 1992, salah satu unsur yang paling serbaguna untuk sebuah 

desain adalah warna. Warna dapat menarik perhatian dan membantu menciptakan 

sebuah mood. Bergantung pada daya tarik suatu karya, warna dapat digunakan 

dengan beberapa alasan berikut:  

a. Warna merupakan sebuah alat untuk mendapat perhatian  

b. Warna dapat menyoroti unsur-unsur khusus secara reslitis dalam warna  

c. Warna memiliki bahasa psikologis yang menyusun mood karya tersebut  

Dalam dunia desain, warna juga dapat merepresentasikan suasana atau keadaan, 

Arti warna dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya yang ada. Penggunaan 

warna juga harus sangat diperhatikan. Setiap warna memiliki symbol, arti, dan 

makna sendiri. yaitu: 

a. Merah; kekuatan, energi, kehangatan, amarah, cinta, agresi, bahaya, 

berani, panas, emosi. 

b. Kuning; optimis, harapan, cahaya, energi, duka, ceria. 

c. Biru; kepercayaan, konservatif, teknologi, keteraturan, sejuk, dingin. 

d. Hijau; alami, sehat, pembaharuan, keberuntungan, segar. 

e. Ungu; misteri, bangsawan, transformasi, keangkuhan, spiritual. 
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f.        Oranye; semangat, keseimbangan, kehangatan, senang, menghibur. 

g. Coklat; tanah/bumi, kepercayaan, daya tahan, pertumbuhan, 

sederhana, kalem 

h. Abu-abu; mesin, kuat, futuristic, kelam, sendu. 

i.       Hitam; kekuatan negatif, elegan, misteri, kematian, kegelapan, 

kesedihan, kejahatan. 

j.       Putih; bersih, keanggunan, suci, kematian, sederhana, mewah, 

kekuatan positif. 

Affendi, 1978 intensitas warna dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cara:  

a. Meletakan diatas latar yang kontras – intensitas naik  

b. Meletakan diatas latar yang analog intensitas turun  

c. Mencampur dengan abu-abu intensitas turun.  

Teori dasar daripada desain komunikasi visual ini akan penulis terapkan sesuai 

dengan kebutuhan pada saat merancang seluruh elemen visual dan perancangan 

model media serta identitas daripada kampanye sosial ini. Sehingga penulis 

mengharapkan dengan desain yang baik dan menarik, pesan yang harus 

disampaikan dapat terorganisir, menarik perhatian, dan lebih mudah dimengerti 

oleh target audiens dalam kampanye ini   

2.4.5 Logo  

Menurut Surianto Rustan pada bukunya yang berjudul “Logo”, entitas adalah 

objek sebenarnya yang dimaksudkan sebagai objek-objek yang akan diwakili oleh 

sebuah logo seperti contohnya; negara Republik Indonesia yang diwakili oleh 

bendera merah putih. Entitas dapat berwujud barang jasa, organisasai, perusahaan, 
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lembaga, partai, manusia pribadi maupun kelompok, tempat (daerah, kota, 

negara), konsep (ide dan gagasan), pengalaman, peristiwa.  

 Logo berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti kata, pikiran, 

akal budi, pembicaraan. Sebelum istilah logo, lebih dikenal dengan istilah 

logotype. Logotype diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara 

khusus menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Logotype 

hanya terdiri dari elemen tulisan. Kemudian orang melakukan kreatifitas dengan 

tulisan dan menambahkan gambar sehingga memiliki ciri khas yang membedakan 

satu dengan yang lainnya. Kemudian barulah logotype disingkat menjadi logo 

pada tahun 1937.  

 Dalam sebuah menjadi perangkat yang sangat penting karena beberapa 

alasan sebagai berikut:  

1) Segi pemasaran, logo atau identitas suatu perusahaan akan muncul pada 

setiap iklan maupun kemasan produk. 

2) Merupakan identitas perusahaan yang tampil 24 jam, penampilan segi 

grafisnya bisa dicetak diberbagai material, tempat, layar, dan layar TV 

maupun komputer. 

3) Dapat mempengaruhi dan memberikan suatu persepsi dan citra tertentu 

bagi publik atau konsumennya.  

4) Memberikan suatu makna tertentu dibalik lambang atau logo tersebut 

seperti apa yang kita telah lakukan dan ingin ditampilkan kepada 

masyarakat. 

Fungsi dari logo adalah:  
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1) Identitas diri. Membedakan dengan identitas milik orang lain 

2) Tanda kepemilikan. Membedakan miliknya dengan milik orang lain 

3) Tanda jaminan kualitas 

4) Mencegah peniruan / pembajakan 

Bentuk-bentuk logo dari segi konstruksinya dibagi menjadi tiga yaitu:  

1) Picture mark dan letter mark  

2) Picture mark sekaligus letter mark 

3) Letter mark saja 

Logo apapun biasanya dibuat dari bentuk dasar, kemudian bentuk-bentuk dasar 

tersebut digabungkan dapat membentuk dua jenis objek yang lebih kompleks 

yang kita kenal dengan nama dan huruf.  

Kriteria logo adalah:  

1) Harus unik. Mencerminkan dan mengangkat citra entitasnya sekaligus 

membedakan dengan yang lain. 

2) Harus dapat mengakomodasi dinamika yang dialami entitasnya dalam 

jangka waktu selama mungkin. Artinya logo harus fleksibel sekaligus 

tahan lama.  

Teori logo ini akan penulis terapkan dalam pembuatan logo kampanye sosial yang 

nantinya akan menjadi identitas daripada kampanye sosial ini sehingga penulis 

mengharapkan target audiens dapat lebih mudah mengingat, mengenal dan 

mempercayai kampanye sosial ini.  
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2.4.6 Teori Tipografi  

Menurut Danton Sihombing MFA, tipografi bukan lagi merupakan pelengkap 

suatu statement visual, tetapi sudah menjadi sajian utama komunikasi grafis yang 

berbentuk buku, katalog atau brosur. Baik sebagai pelengkap suatu bentuk 

komunikasi visual, maupun sebagai unsur utama, huruf memainkan peranan 

sangat penting dalam keberhasilan suatu bentuk komunikasi grafis. Tipografi bisa 

saja menjadi inti gagasan suatu komunikasi grafika dan huruf menjadi satu-

satunya visualisasi yang efektif, kekeliruan atau ketidakpekaan dalam tipografi 

bisa merusak hasil komunikasi grafis, walaupun bentuk visualisasi lainnya telah 

dibuat dengan prima. Untuk pemilihan jenis huruf atau font yang tepat beberapa 

kriteria yang harus, terpenuhi antara lain :  

1) Clearity adalah bahwa suatu huruf mempunyai fungsi tertentu yaitu 

harus dapat dilihat secara jelas  

2) Readability adalah keterbacaan dan jenis huruf tersebut  

3) Legibility adalah keterbacaan dan jenis huruf tersebut  

4) Visibility lebih menekankan pada keindahan jenis huruf tersebut.  

Langkah awal untuk mempelajari tipografi adalah dengan mengenali atau mencari 

tahu ciri khas dari setiap karakter anatomi hurufnya. Berikut adalah 

terminologiyang umum digunakan dalam penamaan setiap komponen visual yang 

terstruktur dalam fisik huruf. 

1. Baseline adalah sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas 

bagian terbawah dari setiap huruf besar. 
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2. Capline adalah sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas 

bagian teratas dari setiap huruf besar. 

3. Meanline adalah sebuah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas 

dari bagian teratas dari badan setiap huruf terkecil. 

4. X-Height adalah jarak sebuah ketinggian dari baseline sampai ke bagian 

meanline. X-Height merupakan tinggi dari badan huruf kecil. Cara yang 

mudah untuk mengukur ketinggian badan huruf kecil adalah 

menggunakan huruf ‘x’. 

5. Ascender adalah bagian huruf kecil yang posisinya tepat berada di antara 

meanline dan capline. 

6. Descender adalah bagian huruf kecil yang posisina berada tepat di 

bawah baseline. 

 

Gambar 2.43 Anatomi huruf 

 Ada banyak klasifikasi huruf yang tersedia di dunia ini. Alexander Lawson 

membedakan dan megklasifikasikan huruf dengan berdasarkan sejarah dan bentuk 

huruf. Berikut klasifikasi huruf Alexander Lawson menurut informasi yang ada 

dalam buku Font dan Tipografi penulis Surianto Rustan. 
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1. Black Letter, desain karakter Black Letter ini dibuat berdasarkan bentuk 

huruf tulisan tangan yang popular pada masanya di Jerman (gaya 

Gothic) dan Irlandia (gaya Celtic). 

2. Humanist, mulai muncul pada tahun 1469, kelompok typeface ini 

diberikan nama demikian karena memiliki goresan lembut dan organic 

seperti tulisan tangan. 

3. Old Style, karakter-karakter pada kelompok typeface ini lebih presisi, 

lebih lancip, lebih kontras, dan berkesan lebih ringan, menjauhi bentuk 

kaligrafis / tulisan tangan. 

4. Transitional, diciptakan sekitar tahun 1692 oleh Philip Grandjean, 

dinamakan Roman du Roi, atau typeface Raja, karena dibuat atas 

perintah Raja Louis XIV. Kelompok ini disebut transitional karena 

berada di antara Old Style dan modern. 

5. Modern, dinamakan modern karena typeface ini muncul pada akhir abad 

17, menuju era yang disebut dengan Modern Age, sehingga diberikan 

nama Modern. 

6. Slab Serif, muncul pada sekitar abad 19, kelompok yang bergaya Slab 

Serif awalnya digunakan sebagai display type untuk menarik perhatian 

pembaca poster iklan dan flyer. 

7. Sans Serif, mulai muncul pada tahun 1816 sebagai display type dan 

sangat tidak popular di masyrakat karena pada saat itu dianggap tidak 

trendi sehingga dinamakan Grotesque, yang artinya lucu / aneh. Sans 

Serif sendiri mulai popular pada awal abad 20, saat para desainer 

mencari bentuk-bentuk ekspresi yang baru untuk mewakili sikap 
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penolakan terhadap nilai-nilai lama, yaitu pengkotakan masyarakat 

dalam kelas-kelas tertentu. Gerakan yang disebut dengan Modern Art 

Movement ini mulai menghapus dekorasi dan hiasan berlebihan pada 

desain, yang pada saat itu dianggap menyimbolkan golongan kaya dan 

penguasa. 

8. Script dan Cursive, bentuknya di desain menyerupai tulisan tangan, ada 

yang seperti goresan kuas atau pena kaligrafi. 

9. Display, Kelompok bergaya Display pertama kali muncul pada sekitar 

abad 19. Pada saat itu huruf jenis ini sangat dibutuhkan di dunia 

periklanan. Display type ini dibuat dalam ukuran besar dan diberi 

ornamen-ornamen yang indah. 

Teori tipografi ini akan penulis terapkan dalam pemilihan teks baik pada logo, 

headline, bodytex dari setiap media informasi yang akan dibuat.  

2.4.7 Teori Imagery  

Imagery itu dapat berupa fotografi, grafis, serta ilustrasi. Drs 

Soemarsoeno.D, menyatakan bahwa ilustrasi dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu; utama dan pendamping. Ilustrasi utama digunakan untuk menyajikan 

ide utama, sedangkan ilustrasi pendamping untuk memperjelas ide utama. 

 Sedangkan fotografi, biasanya menampilkan sesuatu yang lebih 

nyata, sehingga mengungkapkan makna secara emosional.  
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Gambar 2.44 Imagery, foto dan ilustrasi. Sumber: 
http://behance.vo.llnwd.net/profiles3/225375/projects.jpg 

2.4.8 Fotografi  

Istilah fotografi berasal dari bahasa yunani yaitu "photos" yang berarti cahaya dan 

"grafo" yang berarti menulis atau melukis. Sehingga dapat diartikan bahwa 

fotografi merupakan proses menggambar sesuatu dengan bantuan cahaya. maka 

dalam fotografi kehadiran cahaya adalah mutlak. Kita baru dapat membuat foto 

bila terdapat cahaya di lingkungan kita saat membuat foto (Leonardi, 1989: 8). 

 Alma Davenport (The Hystory of Photography, 1991) menjelaskan bahwa 

ada pria bernama Mo Ti sudah mengalami sebuah fenomena ketika terdapat 

lubang pada dinding ruangan yang gelap, maka di bagian dalam ruang itu akan 

terefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik melalui lubang yang 

sama.  

 Pada abad ke-10 Masehi, Ibnu Al-Haitham mengalami fenomena yang 

serupa pada tenda miliknya yang berlubang. Fenomena ini dikenal dengan 

fenomena camera obscura (camera: kamar, obscura; gelap). Dari sinilah lahir 

istilah Camera.  
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 Secara resmi fotografi dicatat dalam sejarah pada abad ke-19, kemudian 

berpacu bersama kemajuan lainnya yang dilakukan manusia sejalan dengan 

kemajuan teknologi. Pada tahun 1839 yang dicanangkan sebagai tahun awal 

fotografi. Saat itu di Perancis, secara resmi dinyatakan bahwa fotografi adalah 

sebuah terobosan teknologi. Pada saat itu rekaman dua dimensi seperti yang 

dilihat mata sudah bisa disebut permanen.  

 Dihadapkan pada masalah rumit fotografi, George Eastman (1890) 

terobsesi untuk membuat sistem yang sesederhana mungkin agar bisa dilakukan 

oleh semua orang bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Akhirnya ia menciptakan 

suatu media negatif yang diberi nama KODAK (Triadi 2).  

 Foto dipilih sebagai media untuk menggambarkan suatu objek dengan 

berbagai alasan, yaitu:  

1) Foto dapat merekam kejadian yang sifatnya up to date, dan 

menggambarkan situasi yang sesunguhnya. Edward Abbey (penulis dan 

novelist asal Amerika) mengatakan,"Our job is to record, each in his 

own way, this world of flight and shadow and time that will never come 

again exactly as it is today". 

2) Foto dapat menjembatani jarak dan waktu. Seseorang dapat merekam 

sebuah kejadian menjadi sebuah foto pada waktu tertentu. Foto tersebut 

dapat dilihat kembali beberapa waktu kemudian meskipun orang 

tersebut berada di tempat yang berbeda.  

3) Foto dapat menampilkan objek secara realis. Gambar yang telah terekam 

dalam foto akan sama keadaannya sesuai objek yang difoto.  
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4) Foto dapat menampilkan efek dramatis.  

5) Foto dapat menjadi alat bagi desainer, khususnya yang berkecimpung di 

bidang komunikasi visual, karena dengan media foto, seorang desainer 

dapt memvisualkan gagasannya. pada buku The Print dikatakan bahwa 

"Good photographs are seen in the mind's eye before the shutter is 

tripped [...]. Dalam hal ini foto menjadi alat komunikasi efektif sebagai 

sarana visualisasi ide.  

6) Foto menjadi salah satu dari pendekatan perancangan untuk menarik 

perhatian audience.  

7) Foto dapat menjadi bukti kehebatan konseptor ide di balik setiap objek 

yang terekam. "[...]the photographer himself-not his equipment- is the 

most important element in the art of photography.  

Penggunaan media foto untuk mengkomunikasikan atau mengabadikan suatu 

peristiwa tergantung pada jenis atau genre foto. Genre foto bertujuan untuk 

memberikan identitas yang berbeda dan memberikan perbedaan pemahaman pada 

ruang lingkup serta konteks fungsional.  

2.4.8.1 Pengambilan Foto Produk 

Foto produk adalah gambar produk yang dipakai secara langsung gambar itu 

sendiri atau akan digabungkan kedalam gambar lain yang lebih kompleks, baik 

secara fotografi, mekanik, maupun elektronik. Foto produk sangat mirip dengan 

lukisan still-life, namun ada perbedaan yang mendasar adalah fotografi produk 

biasanya digunakan untuk barang yang ingin dijual. 
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 Tujuan dari foto produk adalah membuat orang-orang untuk memberi 

produk itu. Foto produk dapat mendorong masyarakat untuk membeli produk, 

karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kasus dimana tampilan elegan 

dari desain atau kesan cerita menyebabkan orang-orang untuk membeli produk. 

Namun hal yang paling penting adalah pengambilan gambar produk harus 

mengeluarkan karakter emosional dari produk bagaimanapun caranya dan gambar 

produk yang dihasilkan haruslah sama dengan aslinya.  

 Dalam pengambilan gambar produk pencahayaan merupakan unsur yang 

sangat penting, dibutuhkan sumber cahaya yang sangat banyak baik secara 

langsung maupun menggunakan reflektor. 

Menurut Hicks, Roger dan Schultz, ada beberapa jenis-jenis lighting dalam 

fotografi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Key light, sumber cahaya utama 

2. Side light, cahaya yang biasanya datang dari samping 

3. Backlight , cahaya yang datang dari arah belakang obyek 

4. Light brush, sumber cahaya membentuk seperti pipa yang jatuh pada 

obyek, seperti memberikan kesan highlight pada spot tertentu.  

5. Gobo or cookie, sebuah pembentuk cahaya untuk menampilakan 

bayangan dari benda tertentu yang diharapkan memberikan kesan 

tertentu pada hasil foto.  

6. Fill, cahaya tambahan untuk mengisi bagian-bagian tertentu yang tidak 

terjangkau cahaya.  
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2.4.8.2 Fotografi makanan dan minuman 

Dalam fotografi makanan yang memiliki unsur untuk kebaikan pola makan, 

sangat jarang produk dibiarkan untuk berbicara sendiri melalui gambar, seringkali 

gambar membangun seri atas simbol-simbol yang dinamakan daya tarik 

semiotika. Jacques derrida dan Umberto Eco telah membangun daya tarik tersebut 

dengan perbedaan antara apa yang dijanjikan, apa yang terlihat dan apa yang 

diharapkan. Filosofi ini memberikan dampak yang sangat berpengaruh untuk 

pengambilan gambar produk makanan dan minuman tanpa alkohol, yaitu "apa 

yang terlihat baik adalah benar-benar baik". Banyak fotografer yang sukses 

mengambil gambar dengan tampilan menarik mengatakan, " Seringkali, tidak ada 

hal yang dapat dilakukan terhadap produk, mereka hanyalah benda-benda 

membosankan, kemudian kau memberi pencahayaan pada latar belakang yang 

menarik dan kemudian kau menempatkan produk didepan latar itu" (Hicks, Roger 

dan Schultz, 1994: 13) 

Teori imaginary ini sangat mempengaruhi penulis dalam menentukan model 

visual seperti apa yang harus penulis tampilkan dan bagaimana penulis dapat 

membuat visual tersebut memiliki daya tarik dan juga memiliki karakter yang 

kuat dalam menyampaikan pesan kampanye sosial ini. Penulis juga akan 

menggunakan panduan teknik fotografi dalam membuat visual yang sesuai 

dengan pesan kampanye sosial ini.  

2.4.9 Lay Out 

Menurut Surianto Rustan, pada dasarnya layout dapat dijabarkan sebagai tata 

letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk 
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mendukung dan membantu sebuah konsep / pesan yang dibawanya (Rustan, 2009: 

10). Tetapi seiring berjalannya waktu arti dan makna dari layout mengalami 

banyak perluasan arti. Banyak yang mengatakan melayout itu adalah mendesain. 

Tidak salah, me-layout memang bagian dari desain tetapi haruslah ada tahap-

tahap yang sudah dilalui. 

 Kebiasaan umum jika dalam mendesain, langkah yang paling pertama 

adalah menyalakan komputer atau alat elektronik terlebih dahulu dan langsung 

saja menjalankan program aplikasi desain yang biasa digunakan. Begitu 

umumnya persepsi tersebut sehingga banyak yang menafsirkan jika belajar desain 

sama saja dengan belajar secara digital. Komputer dan program aplikasi desain 

memang diperlukan dalam mendesain, tetapi sebaiknya ada juga tahapan yang 

harus dijalani. 

 Beberapa langkah yang seharusnya dilakukan dalam mendesain dan 

membuat layout adalah seperti:  

1) Membuat konsep desain. Sangat diperlukan sekali untuk membuat 

konsep, karena bisa menjadikan dasar informasi dalam membuat sebuah 

desain. Bila tidak ada konsep desain seperti ini, maka akan sangat 

mudah dan kemungkinan besar desain tersebut tidak akan disukai dan 

tidak dipakai sama sekali. Tahap ini biasanya diawali dengan berbagai 

cara manual dari membuat sketsa yang banyak agar memudahkan saat 

ke tahap berikutnya. 

2) Media dan spesifikasinya. Setelah mengetahui konsep desain yang 

sesuai dan diinginkan, hal berikutnya adalah menentukan media beserta 
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spesifikasi yang akan digunakan. Hal tersebut seperti menentukan media 

apa yang paling cocok, bahan apa yang paling cocok, ukuran media 

yang digunakan akan berapa besar, posisi yang baiknya akan seperti apa, 

dan kapan waktu media tersebut didistribusikan ke audiens. 

3) Thumbnails dan dummy. Dengan membuat thumbnails, seorang desainer 

bisa memberikan informasi sederhana bagaimana perkembangan desain 

yang sudah dikerjakan. Juga membantu memperhitungkan peletakkan 

elemen-elemen desain dengan baik dalam sebuah layout desain. 

4) Desktop Publishing. Setelah melakukan tahap-tahap diatas, barulah bisa 

memakai komputer dan program aplikasi desain untuk memulai 

eksekusi desain secara digital. Untuk tahap ini juga masih memerlukan 

banyak alternative agar memudahkan.  

5) Percetakan. Tahap terakhir yaitu menentukan teknik cetak yang ingin 

digunakan. Ada 5 macam teknik cetak yang umum dipakai oleh berbagai 

desainer, yaitu teknik offset, flexografi, rotogravure, sablon, dan digital. 

Dalam layout terdapat berbagai macam elemen yang menyampaikan informasi 

secara tepat dan lengkap serta memberikan kenyamanan dalam membaca 

termasuk didalamnya memudahkan mencari informasi yang dibutuhkan, navigasi, 

dan estetika. Elemen yang ada didalam sebuah layout mencakup:  

1) Elemen teks 

Elemen teks mencakup judul/ headline, subheadline, pull quotes, caption, 

callouts, initial caps, indent, leadline, spasi antar paragraf, header dan 
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footer, running head, catatan kaki, nomor halaman, jumps, signature. 

(Rustan, 2009:27) 

2) Elemen visual 

- Foto, kekuatan terbesar dari fotografi pada media periklanan khususnya 

adalah kredibilitasnya atau kemampuan untuk memberi kesan sebagai 

"dapat dipercaya". (Rustan, 2009: 54) 

- Artworks, adalah segala jenis karya seni bukan fotografi baik itu berupa 

ilustrasi, kartun, dan sketsa. Digunakan untuk menyajikan informasi yang 

lebih akurat.  (Rustan, 2009: 56) 

- Infographics, menampilkan fakta-fakta dan data-data statistik hasil dari 

survey dan penelitian yang disajikan dalam bentuk grafik (chart), tabel, 

diagram, bagan, peta, dan lain-lain.  (Rustan, 2009: 58) 

3) Invisible elemen 

- Margin, jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang akan ditempati oleh 

elemen-elemen layout. (Rustan, 2009: 64) 

- Grid, adalah alat bantu yang sangat bermanfaat dalam membuat sebuah 

desain. Fungsi daripada grid ini adalah mempermudah kita menentukan 

dimana harus meletakkan elemen grafis yang ada guna mempertahankan 

konsistensi konsep dan layout desain yang dibuat. (Rustan, 2010: 68) 

Dalam mendesain sebuah layout ada prinsip yang dapat diterapkan. Prinsip layout 

adalah sebagai berikut:  
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1) Urutan (Sequence)  

Dalam melihat hasil sebuah karya desain, biasanya kita akan melihat informasi 

dari kepentingan urutan yang ada. Dan di sinilah seorang desainer harus membuat 

urutan (sequence) yang baik agar bisa memberikan satu prinsip layout yang baik. 

Banyak yang menyebut prinsip ini dengan istilah seperti hirarki / aliran / flow. 

 Sebuah karya desain harus memiliki urutan (sequence) dengan baik, 

karena mata target audiens akan sangat terbantu saat membaca sebuah informasi 

dan tidak kesulitan mendapatkan pesannya. Dengan membuat urutan (sequence) 

akan mudah sekali pandangan mata target audiens mengurutkan informasi yang 

dibaca dan diperhatikan mata. Ada beberapa tipe alur baca seperti Z, C, L, I.  

2) Penekanan (Emphasis) 

Sequence akan berhasil dicapai dengan baik bila memiliki unsur penekanan / 

emphasis.  (Rustan, 2009: 74). Penekanan disini harus tercipta agar target audiens 

bisa mengerti manakah informasi utama dan manakah informasi pendukung 

lainnya. Emphasis bisa diciptakan dengan berbagai cara, antara lain seperti : 

a. Memberikan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan elemen-

elemen visual lainnya pada sebuah karya desain. 

b. Warna yang kontras/berbeda sendiri dengan latar belakang dan elemen-

elemen visual lainnya. 

c. Meletakkan di posisi yang strategis atau menarik perhatian. Pada umumnya, 

kebiasaan orang membaca dari atas kiri ke bawah dan dari kiri ke kanan. 

Maka meletakkan diatas kiri agar mudah dilihat. 

d. Menggunakan bentuk atau gaya yang berbeda dengan elemen visual lainnya. 
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 Untuk tahap selanjutnya, informasi berikutnya dan seterusnya, penekanan 

harus dipersempit dan diperlemah agar tidak sekuat dengan informasi utama. Bisa 

saja memainkan ukuran yang diperkecil, memainkan warna yang tidak kontras, 

meletakkan dibagian yang tidak mencolok. 

3) Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan ini menjadi bagian terpenting dalam menyusun layout dan 

menciptakan unsur desain agar mudah dilihat oleh target audiens.  (Rustan, 2009: 

75). Pembagian berat yang merata pada suatu bidang layout. Pembagian berat 

seperti ini haruslah dibuat dengan baik agar semua elemen desain dalam sebuah 

bidang bisa memberikan kesan seimbang agar mata target audiens tidak sulit 

mencari sebuah informasi penting dan informasi pendukung lainnya.  

 Dalam membuat elemen keseimbangan layout, seorang desainer perlu 

memperhatikan dua keseimbangan layout, yaitu: 

a. Keseimbangan simetris (Symetrical Balance / Formal Balance). 

b. Keseimbangan yang tidak simetris (Assymetrical Balance / Informal 

Balance). 

4) Kesatuan (Unity) 

Agar sebuah layout memberikan efek yang kuat bagi pembacanya, maka dari itu 

haruslah memiliki sebuah kesan Kesatuan (unity). (Rustan, 2009:75).  Prinsipnya 

sama dengan kesatuan antara elemen-elemen desain. Teks, gambar, warna, 

ukuran, posisi, gaya, dam berbagai hal lainnya.  
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Semua elemen harus saling berkaitan dan disusun dengan secara tepat. 

Tidak hanya dalam penampilan, kesatuan di sini juga mencakup selarasnya 

elemen-elemen yang terlihat secara fisik dan pesan yang ingin disampaikan dalam 

konsepnya. (Rustan, 2009:75) 

Teori ini akan diimplementasikan dalam penyusunan  struktur dan hirearki 

serta ukuran dan perbandingan setiap elemen desain dalam pembuatan berbagai 

media yang menjadi pengantar pesan dari kampanye sosial ini. Dengan harapan 

struktur pesan yang baik dan layout yang baik memudahkan target audiens dalam 

mengerti pesan yang disampaikan. 

2.5 Teori Media 

Sebuah kampanye memerlukan sarana implementasi yaitu lewat penggunaan 

media. Tujuan media yang menentukan kebutuhan atas jangkuan (reach), 

frekuensi (frequency), dan keseimbangan (continuity) atas kampanye yang akan 

dilakukan.  

Berikut ini adalah pemaparan beberapa tipe media yang dapat digunakan 

dalam melakukan kampanye;  

2.5.1 Bellow the Line 

Cocok digunakan untuk target market yang lebih terbatas dan spesifik. Media 

yang digunakan adalah seperti direct mail, public relation, sales promotion  yang 

menggunakan flier, brosur, poster, booklet, stiker, iklan di majalah, atau surat 

kabar, umbul-umbul, baliho, buku, dan lainnya. (Rustan , 2011)  

Berikut penjelasan dari masing-masing media Below The Line (BTL):  

Perancangan Komunikasi Visual..., Gracethani Gita, FSD UMN, 2013



 77

1) Flyer  

Berukuran kecil, tanpa lipatan, kadang tidak menggunakan warna hanya 

hitam putih dan biaya produksi rendah. Elemennya terdiri dari elemen 

utama (Visual maupun teks), judul, subjudul, bodytext, mandatories (nama, 

tempat, tanggal, jam, nama, atau nomor yang dapat dihubungi, logo, dll)  

 

Gambar 2.45 Flyer 

2) Brosur (leaflet, pamflet) 

Berukuran lebih besar dari flier, tanpa atau dengan lipatan, umumnya kedua 

sisinya didesain, berwarna dan karenanya biaya produksi lebih tinggi dari 

flier. Brosur biasanya tidak dibagikan begitu saja di tempat umum, tetapi 

lebih banyak di acara-acara atau tempat dimana target  audience banyak 

berkumpul.  
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Gambar 2.46 Brosur Sumber: http://behance.vo.llnwd.net.jpg 

3) Poster (plakat, placard) 

Sebagai media penyampai informasi, digunakan untuk promosi suatu 

propaganda, kampanye sosial , dll. Ukurannya bervariasi tetapi cukup besar 

seperti A3, A2, 24x36 inchi sampai A1 atau lebih. Elemennya biasanya ada 

elemen utama dan mandatories.  

 

Gambar 2.47 Poster 
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4) Stiker 

Sebagai bentuk komunikasi seni / percetakan, litografi & penjilid buku, 

label, perekat poster, atau kertas, seseorang atau sesuatu yang menempel.  

 

Gambar 2.48 Stiker 

5) Booklet 

Berfungsi sebagai media publikasi yang dapat menampung cukup banyak 

informasi karena memiliki beberapa halaman. Cocok untuk 

mempromosikan produk, informasi perusahaan, informasi acara, media 

internal perusahaan, newslatter, dan lain-lain. Ukurannya biasasnya sekitar 

A5, A4, A3. Elemen yang terkandung adalah sebagian besar elemen layout 

digunakan dalam booklet.  

2.5.2 Above the Line 

Teknik pemasaran untuk mempromosikan kampanye melalui media massa seperti 

TV, film, radio, web, web banner, search angine di internet. Penyebarannya 

sangat luas dan tidak dapat dibatasi ke segmen tertentu saja, kurang dapat 

menyentuh target audience secara personal. 

1) Website  

Website kumpulan halaman-halaman yang dapat dibuka melalui internet. 

Media website ini biasanya menyimpan sekaligus menginformasikan 

berbagai hal yang bersangkutan dengan tema, tujuan maupun pemilik 
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website. Website adalah media yang dapat terus diperbaharui mengikuti 

perkembangan jaman dan kebutuhan.  

 

Gambar 2.49 Website. Sumber: http://www.gogirlmagz.com/ 

2) Web Banner 

Web banner adalah sarana iklan dalam media online www (world wide web) 

yang di publikasikan oleh server. Pada web banner ini biasanya 

dihubungkan dengan website terkait yang menjadi content dari web banner 

tersebut. Web banner umumnya dibuat semenarik mungkin sehingga 

menarik mata audiens untuk melihat ke arah web banner dengan fungsinya 

sebagai media publikasi online. 
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Gambar 2.50 Web banner. Sumber: http://www.gogirlmagz.com 

 

3) Majalah 

Fungsinya adalah menyampaikan informasi, menjual produk, menyebarkan 

paham, pendidikan, dll. Tapi pada umumnya majalah juga berfungsi sebagai 

media periklanan. Ukuran yang digunakan pada umumnya adalah A4, tetapi 

dapat juga berbeda-beda.  

 

Gambar 2.51 Majalah. Sumber: http://www.hcpl.net/sites/default/files/magazine_2.jpg 

4) Surat kabar, tabloid  

Fungsinya adalah menyajikan berita-berita aktual, media periklanan dan 

berbagai informasi lainnya. Tren surat kabar masa kini beralih dari ukuan 
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lebar sekitar 15 inci menjadi 13.5 inci sampai dengan 11.5 inci. Grid 

merupakan suatu keharusan dalam me-layout surat kabar dan tabloid 

dikarenakan bidang yang luas dan kebutuhan akan unity.  

 Teori media ini akan membantu penulis dalam menentukan media seperti 

apa yang cocok untuk menyampaikan informasi atau pesan dari kampanye 

sosial ini kepada target audiens.  

 
Gambar 2.52 Tabloid. Sumber: http://2.bp.blogspot.com 
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