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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sesuai dengan bidang usaha dari PT. Rect Media Komputindo, penulis 

mempelajari teori dasar mengenai software. Dengan mengacu pada latar belakang 

masalah, rumusan masalah dan batasan masalah yang ada, penulis menggunakan 

beberapa teori sebagai dasar acuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori dasar komunikasi khususnya komunikasi bisnis untuk 

mengetahui hal-hal apa yang dapat dicapai melalui komunikasi. Selain itu, penulis 

juga mempelajari teori promosi dan teori iklan sebagai alternatif cara yang dapat 

diaplikasikan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sebagai desainer, 

penulis juga mempelajari teori-teori desain yang meliputi prinsip desain, elemen 

desain, teori layout serta teori warna sebagai pembelajaran lebih mendalam akan 

strategi kreatif yang akan dilakukan nantinya. 

 

2.1 Teori Komunikasi  

Menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy M.A., komunikasi merupakan proses 

penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan 

pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan, dan 

sebagainya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik langsung secara 

tatap muka maupun tak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, 

pandangan atau perilaku (Effendy, 2006, hlm. 4). 
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Shannon dan Weaver mengatakan bahwa komunikasi merupakan bentuk 

interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak 

sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal 

ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi (Downs, 2004, hlm. 3-4). 

Menurut Harold Lasswell, seorang ilmuwan politik terkemuka Amerika 

Serikat dan dan seorang pencetus teori komunikasi, cara paling baik untuk 

menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan “Who Says What 

In Which Channerl To Whom With What Effect” (Siapa Mengatakan Apa 

Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa) (Downs, 2004, hlm. 3). 

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi dari satu 

orang ke orang lain melalui sebuah media tertentu untuk menimbulkan efek 

tertentu. 

Adapun tujuan dari komunikasi juga diungkapkan oleh Onong Uchjana 

Effendy dalam bukunya yang berjudul Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, 

yaitu: (Effendy, 2003, hlm. 55) 

• Menginformasikan (to inform) 

Komunikasi yang menghasilkan informasi-informasi bagi penerima pesan. 

• Mendidik (to educate) 

Komunikasi yang mengandung pesan mendidik bagi penerima pesan. 

• Menghibur (to entertain) 

Komunikasi yang menjadi bentuk hiburan bagi penerima pesan. 

• Mempengaruhi (to influence) 
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Komunikasi yang menghasilkan informasi yang dapat mempengaruhi pola 

pikur penerima pesan. 

 

2.3 Promosi 

Saat ini, komunikasi dalam pemasaran sangat penting dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan untuk mengkomunikasikan keberadaannya di hadapan publik. 

Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui dan terbujuk untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tertentu. Komunikasi 

pemasaran ini sering kita sebut sebagai promosi. 

Menurut Drs. Indriyo Gitosudarmo, M.Com., promosi merupakan kegiatan 

yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal 

akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian 

menjadi senang dan membeli produk tersebut. 

Berdasarkan Ensiklopedi Nasional Indonesia (2004), promosi adalah salah 

satu bentuk sistem komunikasi pemasaran di samping iklan. Promosi penjualan 

terdiri atas berbagai kegiatan yan didesain untuk merangsang pasar agar 

meningkatkan pembelian produk yang dipromosikan. 

Dari kedua pandangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa promosi 

merupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan memberikan informasi 

serta membujuk konsumen melalui iklan, pameran atau usaha-usaha lainnya guna 

meningkatkan volume penjualan. 

Menurut Philip Kotler, unsur bauran promosi (promotion mix) terdiri atas 

lima perangkat utama, yaitu: (Kotler, 2008, hlm. 117, 135-137) 
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1) Advertising: merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide, 

promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. 

2) Sales Promotion: berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 

3) Public relation and publicity: berbagai program untuk mempromosikan 

dan/atau melindungi citera perusahaan atau produk individualnya. 

4) Personal Selling: Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk 

melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan. 

5) Direct marketing: penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail dan alat 

penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

 

Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam promosi yang 

membangun nilai: (Roman, 2005, hlm. 212-217) 

- Promosi yang berstrategi 

- Pencarian ide besar yang bisa diulang setiap tahun 

- Promosi uji coba 

- Monitor hasilnya 

- Promosi tetap sederhana 

- Promosikan uji coba 

- Membangun kampanye 

- Melibatkan perdagangan 

- Membangun hubungan 
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- Membangun hubungan kerja sama yang tepat 

 

2.4 Periklanan 

Otto Klepper, seorang ahli periklanan dalam bukunya yang berjudul Advertising 

Procedure, mengatakan bahwa advertising berasal dari bahasa Latin ad-vere yang 

berarti mengoperkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain (Widyatama, 2007, 

hlm. 13). 

Menurut Philip Kotler, periklanan merupakan segala macam bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh 

sponsor tertentu, sedangkan menurut Shay  Sayre, iklan merupakan bentuk 

promosi nonpersonal yang dibiayai oleh sponsor tertentu. 

Penulis menyimpulkan bahwa periklanan merupakan segala macam bentuk 

komunikasi non personal tentang suatu perusahaan, produk ataupun servis kepada 

masyarakat luas dengan adanya biaya dari sponsor tertentu.  

Sifat non personal pada iklan menunjukkan bahwa penerima pesan tidak 

dapat memberikan respon secara langsung, oleh karena itu dalam pembuatan 

suatu iklan, suatu sponsor harus mempertimbangkan bagaimana kira-kira respon 

audiens dalam menanggapi iklan tersebut. Saat ini iklan merupakan salah satu 

instrumen promosi terkenal yang dapat menjangkau masyarakat luas. Berdasarkan 

market konsumennya, iklan dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu iklan nasional, 

iklan lokal, serta iklan primer dan selektif, sedangkan berdasarkan market bisnis 

dan tingkat profesionalitasnya, iklan dibagi menjadi iklan antar bisnis, iklan 

profesional, dan iklan perdagangan (Belch, 2009: 21). Berbeda halnya jika iklan 
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dilihat dari segi tujuan utamanya. Berdasarkan tujuan utamanya, iklan dapat 

digolongkan menjadi tiga jenis yaitu iklan informatif, iklan persuasif, dan iklan 

pengingat.  

Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum perusahaan 

membuat iklan, yaitu: (Kotler, 2008, hlm.151-154) 

1. Menetapkan tujuan iklan 

Beberapa hal yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan tujuan 

iklan yaitu dengan melakukan analisa pasar sasaran, positioning, dan bauran 

pemasaran.  

2. Menetapkan anggaran periklanan 

Perusahaan perlu melakukan ini agar perusahaan tahu berapa jumlah 

pembelanjaan yang tepat baginya. Dua hal yang sring kali menjadi acuan 

dalam penentuan anggaran yaitu tahapan dalam siklus hidup produk dan 

pangsa pasar. 

3. Mengembangkan strategi periklanan 

Strategi periklanan terdiri dari dua elemen utama yaitu menciptakan pesan 

periklanan dan memilih media periklanan. Strategi ini dilakukan agar tidak 

terjadi sebuah pergesekan antara perencanaan kreatif dan perencanaan media. 

 

Iklan berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua golongan, yaitu Above 

The Line (ATL) dan Below The Line (BTL). Line atau garis yang dimaksudkan 

dalam hal ini mengacu pada neraca keuangan. Kategori ATL merupakan katergori 

yang dikenai komisi agensi periklanan, sedangkan BTL merupakan kategori 

Perancangan Media Promosi..., Tan Shierly Octavia Kristanto, FSD UMN, 2013



! "#!

dimana tidak ada komisi dari agensi periklanan (Wilmshurst, 1999, hlm. 127, 

128). 

Dalam kategori Above The Line (ATL), audiens yang dijangkau cukup luas 

serta konsep atau ide dapat ditonjolkan karena dalam iklan ini tidak melibatkan 

audiens secara langsung. Media yang tergolong dalam kategori ini adalah televise, 

radio, majalah, Koran, billboard, dan lain-lain. Sedangkan pada Below The Line 

(BTL) , target audiens yang dijangkau terbatas serta media atau kegiatannya 

melibatkan interaksi dari audiens secara langsung. Media yang digunakan dalam 

kategori ini adalah event, sponsorship, sampling, point-of sale (POS) materials, 

consumer promotion, trade promotion, dan lain-lain. 

Berdasarkan tujuan utamanya, iklan dapat dikategorikan menjadi tiga, 

yaitu: (Kotler, 2005, hlm. 409) 

1. Iklan informatif 

Iklan ini biasa digunakan dalam memperkenalkan suatu produk. 

2. Iklan Persuasif 

Iklan ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan seiring dengan 

ketatnya persaingan. Iklan ini bersifat membujuk audiens bahwa produk 

tersebutlah yang terbaik. 

3. Iklan Pengingat 

Iklan ini bertujuan mengingatkan konsumen akan produk tersebut. 

 

Pengaplikasian iklan bisa beragam, bisa saja berupa iklan di media cetak 

seperti majalah dan koran, iklan di media penyiaran seperti televisi atau radio, 
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serta iklan di media internet. Media penyiaran kini menjadi media yang penting 

dalam periklanan. Baik televisi maupun radio merupakan media yang seringkali 

menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Perusahaan yang memutuskan untuk 

menyiarkan iklannya di televisi biasanya merupakan perusahaan besar skala 

nasional, karena anggaran yang perlu dikeluarkan untuk iklan televisi tergolong 

tinggi. Beberapa keunggulan dari iklan televisi ini adalah adanya daya jangkau 

yang luas, perhatian audiens terfokus, adanya kreativitas dan efek yang bisa 

dituangkan dalam eksekusi iklan, prestis bagi perusahaan, serta iklan dapat 

ditayangkan di waktu yang tepat. Disamping itu, ada pula kelemahan-

kelemahannya, selain biayanya mahal, informasi yang disajikan juga terbatas, 

segmentasi audiens tidak bisa terfokus, adanya kecenderungan audiens 

menghindar saat iklan ditayangkan, serta adanya keterbatasan waktu siaran iklan. 

Berbeda halnya dengan radio. Iklan di radio memiliki sifat yangs angat lokal, 

sehingga sangat cocok digunakan oleh perusahaan lokal yang ingin 

mempromosikan produknya. Kenggulannya juga banyak, selain dari segi biaya 

yang relatif murah dan efisien, segmentasi audiesn bisa lebih terfokus, adanya 

fleksibilitas bagi pemasang iklan, mental imagery yang dapat menunjang iklan 

televisi, serta adanya peluang dalam hal promosi terpadu. Namun, di sisi lain, 

radio merupakan  media dimana kreativitas tidak dapat dieksplorasi dengan luas, 

adanya fragmentasi yang menyulitkan perusahaan menjangkau target secara 

nasional, perhatian target yang terbatas, kecenderungan rendahnya riset dari 

perusahaan, serta adanya persaingan yang ketat antar stasiun radio. 
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Kekuatan iklan di media cetak juga tidak kalah dengan iklan di media 

penyiaran, mengingat bahwa media cetak seperti majalah atau surat kabar 

merupakan media yang dapat memenuhi kebutuhan pembacanya dalam berbagai 

hal. Keunggulan dari iklan pada majalah yaitu iklan dapat disampaikan secara 

lebih tepat sasaran karena majalah itu sendiri telah memiliki kategori tersendiri 

dari segi pembacanya, iklan terlihat lebih menarik dengan adanya kualitas 

produksi yang baik, kreativitas pada majalah cenderung fleksibel, jangka waktu 

pembacaan yang cukup lama, prestise bagi perusahaan, serta adanya pelayanan 

dari majalah dalam hal kegiatan penelitian pada tren umum masyarakat yang 

tentunya membuat pemasaran lebih menunjang. Selain keuntungan tersebut, 

majalah juga memiliki beragam kelemahan-kelemahan, yaitu biaya yang 

bervariasi, tergantung dari kategori kelas majalah itu sendiri, jangkauan pembaca 

yang terbatas, pemasangan iklan yang cukup lama, adanya persaingan iklan di 

halaman-halaman lain, adanya sirkulasi majalah yang perlu dianalisa, serta adanya 

potensi pembaca yang perlu dipertimbangkan dengan lebih cermat. 

Dalam media surat kabar, iklan juga dapat berfungsi efektif. Terbukti dari 

pembelanjaan iklan surat kabar merupakan pembelanjaan iklan nomor dua 

terbesar di Indonesia (Morissan, 2010: 301). Keuntungan beriklan di surat kabar 

antara lain yaitu adanya jangkauan ekstensif, fleksibilitas, adanya seleksi pembaca 

secara geografis, penerimaan pembaca yang cenderung lebih lama, serta 

pelayanan dari surat kabar dalam hal kondisi pasar. Kelemahannya, surat kabar ini 

memiliki kualitas produksi yang rendah sehingga kurang menarik perhatian, 

waktu penggunaan singkat Karen adanya penerbitan surat kabar yang baru tiap 

Perancangan Media Promosi..., Tan Shierly Octavia Kristanto, FSD UMN, 2013



! "#!

harinya, surat kabar tidak mampu membidik target dari segi gaya hidup tertentu, 

serta adanya persaingan ketat antara surat kabar dengan media iklan yang lainnya. 

Salah satu media iklan yang tidak kalah maraknya dengan media iklan di 

atas yaitu media iklan di internet. Seiring dengan berkembangnya teknologi, 

internet semakin banyak digunakan oleh masyarakat luas. Bahkan, sampai saat 

ini, tidak ada media yang mampu menandingi jumlah penggunaanya. Melalui 

internet, suatu perusahaan dapat membangun hubungannya dengan konsumen 

melalui komunikasi dua arah. Ada  banyak manfaat dari iklan internet, beberapa 

di antaranya yaitu kemampuannya dalam membidik target audiens secara khusus 

tanpa menimbulkan pemborosan media, kemungkinan dilakukannya pemasaran 

personal, komunikasi interaktif juga dapat dilakukan agar konsumen lebih terlibat 

dengan produk perusahaan, adanya akses informasi yang sangat luas, perancangan 

situs web yang menarik dan kreatif, jangkauan perhatian dari konsumen nasional 

maupun internasional, serta kemampuan internet yang memungkinkan perolehan 

informasi dengan cepat. Meskipun demikian, adapun kelemahan dari media ini 

adalah keterbatasan pencatatan data yang akurat mengenai jumlah audiens, 

karakter audiens tidak dapat diketahui, adanya proses pengaksesan situs web yang 

terkadang lambat, memungkinkan terjadinya beragam penipuan, serta biaya situs 

web yang cenderung mahal. 

 

 

 

 

Perancangan Media Promosi..., Tan Shierly Octavia Kristanto, FSD UMN, 2013



! ""!

2.5 Teori Desain 

Menurut David A. Lauer / Stephen Pentak, mendesain adalah merencanakan atau 

mengorganisir. Pada dasarnya, ada beberapa prinsip-prinsip dasar desain, yaitu: 

(Lauer, 2008, hlm. 28-122) 

1. Kesatuan / Unity 

Kesatuan merupakan harmonisasi atau kesamaan elemen dalam desain yang 

membuat desain terlihat sebagai kesatuan seperti sebuah koneksi visual yang 

membuat mereka bersatu. 

Suatu persepsi visual dapat muncul oleh karena desainer. Teori persepsi 

visual yang terkenal yaitu teori Gestalt. Beberapa cara untuk membuat 

elemen-elemen terlihat dalam satu kesatuan yaitu dengan melakukan 

kedekatan penempatan elemen-elemen desain, repetisi elemen-elemen desain, 

serta kontinuitas. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kesatuan / Unity 

(http://ilikepokeypolkadots.blogspot.com/2010/11/elements-and-principles-of-design.html) 

 

2. Emphasis atau focal point 

Emphasis atau focal point merupakan suatu titik dimana bagian tersebut 

menjadi pusat perhatian atau titik berat. Desain yang tidak memiliki focal 
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point yang jelas, tentutidak akan menarik perhatian dari audiens. Dengan 

demikian, pesan yang disampaikan melalui suatu desain tidak akan sampai 

pada audiens. Oleh karena hal inilah, emphasis atau focal point diperlukan 

dalamperancangan desain. 

Emphasis dapat dicapai melalui beragam cara, salah satunya yaitu melalui 

kontras. Selain itu dapat juga melalui isolasi, maksudnya yaitu dengan 

memberikan contrast dari segi penempatan. Emphasis juga dapat ditimbulkan 

melalui penempatan desain secara radial, yaitu tepat di pusat sehingga dapat 

menrik perhatian dari audiens secara langsung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Emphasis 

(http://ilikepokeypolkadots.blogspot.com/2010/11/elements-and-principles-of-design.html) 

 

3. Skala dan proporsi 

Skala dan proporsi merupakan kedua hal yang saling berkaitan satu sama lain. 

Skala berkaitan dengan ukuran, yaitu besar atau kecil. Sedangkan proporsi 

mengacu pada ukuran relatif dari suatu objek. Skala dan proprsi dapat 

berguna bagi desainer dalam memunculkan emphasis. 
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Gambar 2.3  Skala dan Proporsi 

(http://ilikepokeypolkadots.blogspot.com/2010/11/elements-and-principles-of-design.html) 

 

4. Keseimbangan 

Adapun beberapa jenis keseimbangan dalam desain yaitu: (Lauer, 2008, hlm. 

94-110) 

• Symmetrical balance: keseimbangan yang dicapai dari bentuk 

pencerminan dari sumbu x ataupun sumbu y.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Symmetrical Balance 

(http://ilikepokeypolkadots.blogspot.com/2010/11/elements-and-principles-of-design.html) 
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• Asymmetrical balance:  keseimbangan yang dicapai melalui objek yang 

tidak sama namun memiliki keseimbangan visual yang setara. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Asymmetrical Balance 

(http://rgreenart.wordpress.com/category/uncategorized/page/7/) 

 

• Radial balance: keseimbangan dicapai dari elemen-elemen yang 

membentuk lingkaran dan berpusat pada titik tengah lingkaran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Radial Balance 

(http://rgreenart.wordpress.com/category/uncategorized/page/7/) 

 

• Crystallographic balance: keseimbangan yang dicapai dari adanya 

penekanan yang sama dalam visual mata manusia. 
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Gambar 2.7 Crystallographic Balance 

(http://maggiefieldsdesign.blogspot.com/2011/02/crystallographic-balance-27.html) 

 

5. Ritme 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ritme berarti irama. Ritme dalam 

prinsip desain didasarkan pada repetisi yang merupakan unsur kesatuan 

desain.  Pola dan urutan yang teratur juga dapat menciptakan ritme dalam 

suatu desain. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Repetisi dan Ritme 

(http://itsneed.com/graphic-design-basics-its-need-you-45-free-lessons-in-graphic-design-theory) 

 

Elemen-elemen desain juga perlu diperhatikan dalam pembuatan desain. 

Beberapa elemen-elemen desain yaitu: (Lauer, 2008, hlm. 128-286) 

1. Garis dan bentuk 
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Garis merupakan susunan titik yang memanjang. Gabungan dari garis-garis 

inilah yang dapat menghasilkan suatu bentuk yang nantinya menjadi sebuah 

objek. 

 

 

 

 

Gambar 2.9  Garis 

(http://ilikepokeypolkadots.blogspot.com/2010/11/elements-and-principles-of-design.html) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Bentuk 

(http://ilikepokeypolkadots.blogspot.com/2010/11/elements-and-principles-of-design.html) 

 

2. Kontur dan gestur 

Kontur merupakan garis-garis yang mengikuti bentuk sebagai outlinenya. 

Gestur merupakan goresan garis yang alami dan bebas dalam 

menggambarkan suatu bentuk. 
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Gambar 2.11  Kontur 

(http://www.usask.ca/education/coursework/skaalid/theory/cgdt/line.htm) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12  Gestur 

(http://www.usask.ca/education/coursework/skaalid/theory/cgdt/line.htm) 

 

3. Volume 

Volume merupakan bentuk tiga dimensi dari suatu bentuk atau objek tertentu. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Volume 

(http://www.vanseodesign.com/web-design/form-surface-volume/) 
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4. Ruang 

Dalam desain, ruang tercipta melalui adanya persepsi mengenai kedalaman 

sehingga terasa jauh dan dekat, tinggi dan rendah, tampak melalui indera 

penglihatan. Elemen ini biasa digunakan untuk memberikan kesan desain 

yang lapang dan rapi. Hal ini diistilahkan sebagai ruang kosong yang berarti 

ruang dimana tidak ada teks maupun gambar. Meskipun demikian, ruang 

tersebut memberikan kelegaan dalam desain tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Ruang Kosong 

(http://bitebrands.blogspot.com/2012/04/white-space-bukan-sekadar-ruang-kosong.html) 

 

5. Pattern dan tekstur 

Pettern merupakan semacam sebuah dekorasi yang diulang-ulang. Pada 

dasarnya pattern dan tekstur memiliki kesamaan yang sangat dekat, hanya 

saja pada tekstur, materialnya dapat dirasakan melalui sentuhan. 
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Gambar 2.15 Pattern 

(http://grandmix.deviantart.com/art/retro-pattern-132565231) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Tekstur 

(http://ilikepokeypolkadots.blogspot.com/2010/11/elements-and-principles-of-design.html) 

 

6. Warna 

Warna merupakan elemen desain yang paling mudah dilihat oleh orang. 

Setiap warna memiliki kesan dan identitas tersendiri, oleh karena itu warna 

juga dapat memebantu seseorang dalam menginterpretasikan sebuah desain. 

 

2.5.1 Teori Warna 

Berdasarkan pengelolaan warna pada medianya, warna dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu: (Lauer, 2008, hlm. 252) 

• Warna RGB 
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Warna RGB merupakan warna dasar pada tampilan komputer, yaitu Red (R), 

Green (G), Blue (B). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Warna RGB 

(http://duggal.com/connect/getting-started/cmyk-vs-rgb) 

 

• Warna CMYK 

Warna CMYK merupakan warna dasar dari tampilan hasil cetakan, yaitu 

Cyan (C), Magenta (M), Y ellow (Y), Key (K). Warna key merupakan istilah 

lain dari warna hitam yang digunakan dalam percetakan. Pencampuran warna 

untuk menghasilkan warna yang lainnya dalam percetakan disebut dengan 

color subtraction atau pengurangan warna. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Warna CMYK 

(http://duggal.com/connect/getting-started/cmyk-vs-rgb) 

 

Perancangan Media Promosi..., Tan Shierly Octavia Kristanto, FSD UMN, 2013



! "#!

Berdasarkan spektrum warna, warna dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: 

(Lauer, 2008, hlm. 259) 

• Warna primer 

Warna primer merupakan warna dasar yang tidak dihasilkan dari 

pencampuran warna-warna lain. Warna-warna yang tergolong dalam warna 

primer adalah warna merah, warna biru, dan warna kuning. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Warna Primer 

(http://senivisual1.blogspot.com/2010/02/warna-unsur-unsur-seni-reka.html) 

 

• Warna sekunder 

Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran kedua 

wrna primer, misalnya warna merah dan warna kuning menjadi warna oranye. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Warna Sekunder 

(http://senivisual1.blogspot.com/2010/02/warna-unsur-unsur-seni-reka.html) 
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• Warna tersier 

Warna tersier merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran warna 

primer dan warna sekunder, misalnya pencampuran warna oranye dan warna 

biru menghasilkan warna coklat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Warna Tersier 

(http://senivisual1.blogspot.com/2010/02/warna-unsur-unsur-seni-reka.html) 

 

• Warna netral 

Warna netral merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran ketiga 

warna dasar, yaitu merah, kuning dan biru yang biasanya menghasilkan 

warna hitam. 

 

Berdasarkan variasi warna, warna digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu: 

(Lauer, 2008, hlm. 258-263) 

• Hue: sensasi visual dari bagian yang berbeda dalam spectrum warna. Warna 

yang termasuk dalam kategori warna ini yaitu warna merah, jingga, dan 

kuning serta warna biru, hijau, dan ungu.  
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• Value: istilah artistik yang digunakan dalam menggambarkan terang gelapnya 

suatu warna. Warna yang ditambah dengan warna putih dinamakan tint, 

sedangkan warna yang ditambah dengan warna hitam disebut shade.  

 

 

 

Gambar 2.22  Warna Tint 

(http://www.asianpaints.com/world_of_colours/colour_basic.aspx) 

 

 

 

Gambar  2.23 Warna Shade 

(http://www.asianpaints.com/world_of_colours/colour_basic.aspx) 

 

• Intensitas: menggambarkan kuat lemahnya suatu warna. Intensitas ini sering 

disebut dengan chroma atau saturation. 

 

 

Gambar 2.24  Warna Saturation 

(http://www.offsetprintingtechnology.com/2011/color-too-weak/) 

 

Dalam hubungan antar warna pun, warna digolongkan menjadi beberapa 

jenis, yaitu: (Nugroho, 2008, hlm. 16,17) 

• Warna kontras komplementer: 

Dua warna yang saling berseberangan 180 derajat pada roda warna. 
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Gambar 2.25  Warna Komplementer 

(http://belajargrafisdesain.blogspot.com/2011/06/teori-warna-dasar.html) 

 

• Warna kontras split komplementer: 

Dua warna yang agak berseberangan (mendekati 180 derajat) pada roda 

warna. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26  Warna Split Komplementer 

(http://www.looxperiments.com/2012_04_01_archive.html) 

 

• Warna kontras triad komplementer: 

Tiga warna yang membentuk segitiga sama kaki (60 derajat) pada roda 

warna. 
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Gambar 2.27  Warna Triad Komplementer 

(http://belajargrafisdesain.blogspot.com/2011/06/teori-warna-dasar.html) 

 

• Warna kontras tetrad komplementer: 

Empat warna yang membentuk segiempat (90 derajat) pada roda warna. 

 

 

 

 

Gambar 2.28  Warna Tetrad Komplementer 

(http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-intro.htm) 

 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, warna merupakan suatu 

elemen desain yang dapat membantu seseorang dalam menginterpretasikan 

sebuah makna desain. Salah satu alasannya adalah karena tiap-tiap warna 

memiliki kesan dan karakter tersendiri. 

$%&'()! *(+,(! -%-'.'/'! -(/,(! 0(,1! 2%+2%3(42%3(5! 6%2%+()(! -(/,(!

*(+,(!7%8(+(!9-9-!(3(.(:!7%2(1('!2%+'/9&;!<=91+>:>?!@AAB?!:.-!"#4"CD!
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TABEL 2.1 Makna Setiap Warna 

WARNA MAKNA POSITIF MAKNA NEGATIF 

1. Merah Merah diasosiasikan dengan emosi 

yang kaya dan kuat. Warna merah 

membuat tubuh menjadi semangat, 

menaikan detak jantung, tekanan 

darah, dan pernafasan. Warna merah 

berarti Kekuatan, energi, kehangatan, 

cinta, persahabatan, api, kegairahan, 

kecepatan, kepemimpinan, kepriaan, 

darah, sosialisme, musim panas, 

berhenti, hormat. Warna merah dan 

hijau sangat kuat diasosiasikan dengan 

natal. 

Warna merah dapat 

diasosiasikan dengan 

nafsu, agresi, 

kesombongan, ambisi, 

peperangan, kemarahan, 

revolusi, radikalisme, 

sosialisme, dan 

komunisme. Warna merah 

juga dapat mengakibatkan 

perilaku yang agrsif, 

kesulitan untuk fokus, dan 

bahkan sakit kepala. 

2. Merah muda Merupakan warna yang paling disukai 

oleh anak – anak perempuan. Warna 

ini merupakan warna yang paling 

sering diasosiasikan dengan 

feminimisme. Dapat juga berarti 

musim semi, hadiah, apresiasi, 

kekaguman, simpati, kesehatan, cinta, 

Juni. 

Warna pink dapat 

melambangkan 

homoseksualitas, 

biseksualitas, naif, 

kelemahan, kekurangan. 
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3. Oranye Oranye merupakan warna yang paling 

mudah ditangkap oleh mata manusia. 

Melambangkan kehangatan, semangat, 

kecepatan, ceria, panas, api, 

kecerahan, antusiasme, keinginan, 

serta musim gugur. 

Warna oranye 

melambangkan sikap 

mencari perhatian, agresif, 

keseombongan yang 

berlebihan, emosi, dan 

bahaya. 

4. Kuning Warna kuning merupakan warna yang 

paling terang pada mata manusia. 

Warna ini melambangkan keceriaan 

dan masa muda sehingga sering 

digunakan pada mainan anak – anak. 

Warna kuning yang lembut dapat 

meningkatkan konsentrasi dan 

metabolisme.  

Warna kuning 

melambangkan 

kecemburuan, iri hati, 

kelemahan, dan penakut. 

Warna kuning yang 

berlebihan juga dapat 

mengakibatkan 

kemarahan, emosi, dan 

frustasi. 

5. Hijau Warna hijau melambangkan alam dan 

lingkungan. Selain itu warna hijau 

juga kerap diasosiasikan dengan 

kesehatan. Warna hijau memberikan 

ketenangan tubuh dan jiwa, 

mengurangi kecemasan. Warna hijau 

tua sering diasosiasikan dnegan militer 

Warna hijau 

melambangkan cemburu, 

nasib buruk, tak 

berpengalaman, nasib 

malang. 
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dan perbankan. Arti warna hijau 

adalah stabil, alam, lingkungan, subur, 

musim semi, muda, kemakmuran, 

keberuntungan, dermawan, harmoni, 

kreativitas, kepandaian, dan stabilitas. 

6. Biru Warn biru merupakan warna yang 

memiliki efek yang bertolak belakang 

dengan warna merah. Warna biru 

melambangkan kepercayaan, stabil, 

damai, kesejukan, keamanan, percaya 

diri, kelembutan, kebijaksanaan. 

Warna biru menenangkan hati dan 

pikiran, menurunkan tekanan darah, 

detak jantung.  

Warna biru melambangkan 

hubungan yang dingin dan 

kaku, rasa kesedihan, dan 

depresi. 

7. Ungu Ungu merupakan warna yang bersifat 

mewah, anggun, dan bersifat misteri. 

Warna ini banyak dipakai dalam jubah 

– jubah pemimpin kerajaan dan 

pemimpin agama. Arti warna ungu 

adalah bangsawan, spiritualitas, 

kreativitas, kemakmuran, kekayaan, 

sensual, upacara, romantisme, dan 

Warna ungu dapat 

diartikan sebagai warna 

yang sombong, angkuh, 

duka cita, iri hati, misteri, 

kenajisan, dan 

homoseksualitas.  
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kenikmatan.  

8. Cokelat Warna cokelat melambangkan tanah, 

bum, netral, hangat, perlindungan, 

kedalaman, organisme, alamiah, 

keseder 

Warna cokelat 

memberikan kesan tumpul, 

kotor, bosan,tak sesuai 

jaman, kekasaran, 

kebodohan, berat, dan 

kemiskinan.  

9. Abu – abu Warna abu – abu melambangkan 

kemodernan, cerdas, bersih, respek, 

rasa hormat, kenetralan, formalitas, 

dan teknologi tinggi 

Warna yang kesedihan, 

bosan, ketinggalan zaman, 

polusi, kebodohan, 

perkabungan, 

kenanggunan, dan 

kebosanan. 

10. Putih Putih merupakan warna yang 

melambangkan kesucian, bersih, 

kebaikan, pemujaan, kemurnian, dan 

merupakan warna yang netral. 

Warna putih 

melambangkan duka cita, 

hampa, kematian, penakut, 

dan tak ad imajinasi. 

12. Hitam Warna hitam melambangkan 

kekokohan, keanggunan, kemewahan, 

modernitas, formalitas, dan 

keseriusan. 

Warna hitam 

melambangkan 

penyesalan, kemarahan, 

kematian, setan, 
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kesedihan, kekunoan, 

perkabungan, dan 

pemberontakan. 

 

2.5.2 Teori Layout 

Menurut Surianto Rustan, S. Sn., layout diartikan sebagai tata letak elemen-

elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung 

konsep/pesan yang dibawanya. Elemen-elemen layout dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu: 

• Elemen teks 

Elemen teks meliputu judul, deck, byline, bodytext, subjudul, pull quotes, dan 

lain-lain. 

• Elemen visual 

Elemen visual meliputi foto, artworks, infographic, garis, kotak, inzet, dan 

poin. 

• Invisible element 

Invisible element merupakan fondasi atau kerangka yang berfungsi sebagai 

acuan penempatan semua elemen layout lainnya. Elemen ini biasanya 

dirancang terlebih dulu oleh desainer sebelum menyusun elemen teks dan 

elemen visual. Nantinya, elemen ini tidak akan terlihat pada hasil produksi. 

Meskipun demikian, elemen ini memiliki fungsi yang sangat penting. 

Invisible element meliputi margin dan grid. 
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Pada dasrnya, seluruh elemen-elemen layout saling bekerjasama satu sama 

lain dalam membangun layout sesuai dengan konsepnya. Dalam pengaturan 

elemen-elemen ini juga perlu memperhatikan fungsi dari tiap-tiap media. Selain 

elemen-elemen layout, untuk menghasilkan layout yang baik perlu juga 

memahami prinsip-prinsip layout, yaitu: (Rustan, 2009, hlm. 73-86) 

• Sequence / urutan: urutan-urutan dalam layout diperlukan untuk mengarahkan 

pandangan mata pembaca sesuai dengan alur yang diinginkan desainer. 

• Emphasis / penekanan: penekanan diperlukan agar pada saat pertama kali 

pembaca melihat suatu desain, mereka dapat memperoleh informasi yang 

terpenting dari desain tersebut. Emphasis dapat diciptakan melalui berbagai 

cara, beberapa diantaranya adalah dengan memberikan ukuran yang jauh 

lebih besar dengan elemen layout lainnya, memberikan warna yang kontras / 

berbeda dari latar belakang ataupun elemen yang lainnya, meletakkannya 

pada posisi yang strategisnuntuk menarik perhatian, dan menggunakan 

bentuk atau gaya yang berbeda dengan sekitarnya. 

• Balance / keseimbangan: keseimbangan dapat dicapai dengan menggunakan 

elemen-elemen yang dibutuhkan dan meletakkannya pada telmpat yang tepat. 

Ada dua macam keseimbangan yaitu keseimbangan simetris dan 

keseimbangan tidak simetris. 

• Unity / kesatuan: Semua elemen-elemen layout harus saling berkaitan dan 

disusun secara tepat. Kesatuan di sini juga mencakup keselarasan elemen-

elemen secara fisik dan pesan yang ingin disampaikan. 
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Dalam penyusunan sebuah layout, perlu terlebih dahulu mengetahui 

medianya apa dan apa fungsinya, karena media, ukuran dan fungsi yang berbeda 

akan membutuhkan cara penerapan layout yang berbeda pula (Rustan, 2009, hlm. 

100-138). 

• Flier 

Fungsi dari flier adalah sebagai media yang murah untuk publisitas suatu 

produk/servis/acara, dan sebagainya. Ukuran dari flier bervariasi, biasanya 

lebih kecil dari A4. Biasanya flier dicetak tidak berwarna dan diperbanyak 

dengan difotokopi. Elemen utama dari flier meliputi judul, subjudul, 

bodytext, mandatori (tempat, tanggal, jam, nama atau nomor yang bisa 

dihubungi, logo, dan lain-lain). Cara pendistribusian flier ini bermacam-

macam, bisa dibagikan langsung kepada pejalan kaki atau pengunjung, dan 

dapat juga dilempat ke halaman rumah atau diselipkan di antara surat kabar. 

• Brosur 

Fungsi brosur adalah sebagai media publisitas produk/servis/acara, dan lain-

lain. Ukurannya sangat bervariasi, baik dengan lipatan atau tanpa lipatan. 

Brosur dapat menggunakan elemen layout yang lebih banyak daripada flier, 

sehingga brosur dapat didesain dengan kreatif. Oleh karena biaya 

produksinya yang lebih tinggi, kebanyakan brosur dibagikan di acara-acara 

dimana target audiens berkumpul. 

• Poster 

Poster berfungsi sebagai media penyampai informasi, digunakan untuk 

mempromosikan sesuatu, propaganda, kampanye sosial, dan lain-lain. 
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Ukurannya juga bervariasi, biasanya di atas A4. Poster yang berukuran lebih 

dari A1 biasanya disebut dengan banner. Elemen-elemen dalam poster juga 

bervariasi, namun biasanya ada elemen utama (visual maupun teks) dan 

mandatori. Oleh karena ukurannya yang cukup besar, desainer dapat 

menesain dengan leluasa menggunakan strategi kreatif dan komunikasi yang 

baik sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan 

tepat. 

• Booklet 

Fungsi booklet adalah sebagai media publikasi yang dapat menampung cukup 

banyak informasi karena memiliki beberapa halaman. Cocok untuk 

mempromosikan produk, informasi perusahaan, informasi acara, media 

internal perusahaan, newsletter, dan lain-lain. Ukurannya kebanyakan 

berkisar A5, A4 dan A3. Sebagian bsar elemen-elemen layout digunakan 

dalam booklet. 

• Majalah 

Majalah berfungsi  untuk menyampaikan informasi, menjual produk, 

menyebarkan paham, pendidikan dan lain-lain. Pada umumnya majalah juga 

berfungsi sebagai media periklanan. Biasanya majalah berukuran sekitar A4. 

Sebagian besar elemen layout juga digunakan dalam majalah.  

• Surat Kabar dan Tabloid 

Fungsinya yaitu untuk menyajikan berita-berita actual, media periklanan dan 

berbagai informasi lainnya. Ukurannya berkisar 11.5 inch sampai 13.5 inch. 
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Grid sebagai invisible element sangat dibutuhkan dalam membuat layout 

surat kabar maupun tabloid. 

Target audiens dari surat kabar lebih luas jika dibandingkan dengan majalah. 

Surat kabar sirkulasinya cepat dan bersifat masal. Informasi yang dimuat di 

dalamnya juga lebih actual. Oleh karena itu biasanya desainer surat kabar 

telah memiliki grid templateuntuk menempatkan berita dan iklan. Berbeda 

dengan tabloid. Target audiens dari tabloid cenderung lebih sempit 

dibandingkan dengan surat kabar. Sebenarnya dari segi target audiens, tabloid 

mirip dengan majalah, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dari segi 

bahan, ukuran, ketebalan dan bentuk. Gaya desain, gaya penulisan, elemen-

elemen visual tabloid tidak seformal surat kabar. Mengingat sekarang tabloid 

merupakan tempat beriklan yang ramai, tabloid menyediakan ruang-ruang 

khusus untuk iklan. 

 

2.6 Teori Teknologi Informasi 

Teknologi informasi merupakan istilah umum yang menggambarkan setiap 

teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, 

berkomunikasi, dan / atau menyebarkan informasi (Williams, 2007, hlm. 4). 

Informasi teknologi terdiri dari dua bagian yaitu komputer dan komunikasi. 

Komputer merupakan suatu program, mesin multiguna yang menerima data, lalu 

memproses, memanipulasi hal tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan 

dalam ringkasan, total, ataupun pembukuan. Hal tersebut bermanfaat dalam 

mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan produktivitas. Berbeda 
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dengan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sering disebut dengan 

teknologi telekomunikasi yang terdiri dari perangkat elektromagnetik dan sistem 

komunikasi jarak jauh. Teknologi informasi seperti ini telah mempengaruhi 

kehidupan manusia dalam beragam hal, dan tampaknya akan terus mempengaruhi 

kehidupan manusia di masa mendatang. 

Perangkat lunak atau program terdiri dari instruksi elektronik yang memberi 

perintah pada komputer untuk menampilkan suatu perintah. Aplikasi perangkat 

lunak merupakan aplikasi yang diciptakan untuk menyelesaikan suatu masalah 

bagi penggunanya, tujuannya untuk memaksimalkan pekerjaan atau memberikan 

hiburan. Sistem perangkat lunak ini memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi 

dengan komputer dan mengatur sumber internal dan eksternal. Jadi, sebenarnya 

kita sebagai pengguna telah berinteraksi dengan sistem perangkat lunak untuk 

mengontrol perangkat keras komputer. Adapun tiga komponen dasar dari sistem 

perangkat lunak, yaitu operating systems, device drivers, dan utility programs 

(Williams, 2007, hlm.119). 

 Tanpa disadari, ada banyak jenis sistem perangkat lunak yang kita gunakan 

dalam khidupan sehari-hari kita. Jenis-jenis perangkat lunak tersebut kemudian 

dikategorisasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: (Williams, 2007, hlm. 145-

147) 

• Commercial Software: perangkat lunak yang dijual. Dalam hal ini bukanlah 

perangkat lunaknya yang dijual melainkan lisensinya.  

• Public-Domain Software: perangkat lunak yang tidak dilindungi oleh 

copyright sehingga dapat digandakan oleh orang lain. 
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• Shareware: perangkat lunak yang didistribusikan secara gratis akan tetapi 

menuntut kontribusi dari penggunanya berupa pembayaran registrasi atau 

yang lainnya. 

• Freeware: perangkat lunak yang bebas dari copyright, dan didistribusikan 

secara gratis. 

• Rentware: perangkat lunak yang disewa oleh pengguna ketika mereka 

membutuhkannya. 

• Pirated Software: perangkat lunak yang diatur secara legal. 

• Abandonware: perangkat lunak yang dijual untuk sementara waktu atau 

didukung oleh perusahaan yang membuatnya. 

• Custom Software: perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan tertentu sesuai 

dengan permintaan orang lain atau perusahaan lain.  

 

Dalam kegunaannya, seringkali perangkat lunak digunakan oleh suatu 

perusahaan atau individu dalam bentuk yang khusus sesuai dengan spesialisasi 

kebutuhannya. Berdasarkan spesialisasinya, perangkat lunak terdiri dari beberapa 

jenis, yaitu: (Williams, 2007, hlm. 163-175) 

• Presentation Graphics Software 

Aplikasi perangkat lunak ini biasa dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

keperluan bisnis. Salah satu diantaranya yaitu dalam membuat tampilan 

presentasi, overhead transparancies, pembukuan, portfolio dan materi 

pembelajaran. 

• Financial Software 
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Aplikasi perangkat lunak finansial merupakan kategori dari serangkaian 

pengaturan keuangan bisnis. Aplikasi ini sangat berguna dalam mendeteksi 

pendapatan dan biaya-biaya, penulisan cek, online banking dan rencana 

tujuan finansial. Fitur-fitur dari finansial perangkat lunak biasanya meliputi 

program pendeteksi pendapatan dan biaya, pendataan berupa checklist, 

pembukuan, dan pajak pendapatan. 

• Desktop Publishing 

Aplikasi desktop publishing berperan serta dalam penciptaan teks dan gambar 

komersial yang berkualitas dengan menggunakan komputer, mouse, alat scan, 

dan ink-jet printer. Fitur-fitur dari aplikasi ini meliputi penggabungan teks 

dan gambar, variasi tipe dan gaya layout, serta penggunaan data dari program 

lainnya. 

• Drawing & Painting Programs 

Aplikasi ini dibuat khusus sebagai pendukung penciptaan gambar atau 

lukisan yang dibuat menggunakan komputer.  

• Video/Audio Editing Software 

Perangkat lunak ini membantu kita dalam mengimport video ataupun audio 

dan melakukan proses edit pada komputer untuk menghasilkan hasil yang 

maksimal. 

• Animation Software 

Aplikasi ini membantu untuk membuat pergerakan gambar yang maksimal 

melalui komputer. 

• Multimedia Authoring Software 
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Multimedia Authoring Software menggabungkan teks, gambar, video, 

animasi dan suara untuk menciptakan aplikasi multimedia yang praktis. 

• Web Page Design Software 

Perangkat lunak ini dibuat guna menciptakan halaman web yang menarik dan 

memukau dengan fitur-fitur yang mendukung. 

• Project Management Software 

Perangkat lunak ini merupakan program yang dibuat untuk perencanaan 

seseorang, biaya dan sumber-sumber yang diperlukan dalam pembuatan 

projek. Hal ini bermanfaat bagi seseorang untuk mencapai target kerja dengan 

tepat waktu. 

• Computer-Aided Design 

Computer-Aided Design merupakan aplikasi perangkat lunak yang berguna 

dalam proses desain produk, struktur, gambar teknik sipil, dan peta. 

 

2.7 Teori Fotografi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fotografi berarti seni dan penghasilan 

gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.  

 

2.7.1 Teori Pencahayaan 

Menurut buku Tips dan Trik Fotografi yang ditulis oleh Yulian Ardiansyah, 

pencahayaan merupakan teknik mencari keseimbangan antara jumlah cahaya 

(volume) yang masuk melalui lensa dengan waktu yang dibutuhkan dalam 

menghasilkan sebuah gambar pada film yang berada di dalam kamera. Jumlah 
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cahaya yang masuk berbanding lurus dengan waktu, artinya semakin lama waktu 

yang dibutuhkan maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dalam fotografi, 

lensa berfungsi sebagai pengatur volume cahaya yang akan sampai pada film. 

Rana kamera berfungsi sebagai pengatur lama waktu cahaya masuk, sedangkan 

film dapat dikatakan sebagai penampung cahaya. Besar kecilnya penampung 

cahaya ini dibakukan dalam satuan ASA / ISO (American Standard Association / 

International Standardization Organization). Semakin besar angka ASA / ISO 

menunjukkan semakin kecil ukuran penampung cahayanya. 

 

2.7.2 Kamera 

Secara umum, berdasarkan metode kerjanya, ada empat jenis kamera, yaitu 

sebagai berikut: (Ardiansyah, 2005, hlm. 6-8) 

a. Range Finger (RF) / Penemu Jarak 

Jenis kamera ini memiliki jendela pengamat (viewfinder) terpisah dari lensa 

pengambilan gambar. 

b. Single Lens Reflex (SLR) / Refleks Lensa Tunggal (RLT) 

Kamera ini hanya menggunakan satu lensa untuk membidik dan mengambil 

gambar.  

c. Twin Lens Reflex (TLR) / Refleks Lensa Kembar (RLK) 

Kamera ini menggunakan dua lensa dengan pembesaran yang sama. Satu 

digunakan untuk lensa pengamat, dan yang lain digunakan untuk lensa 

pengambilan gambar. 

d. View Camera / Kamera “View” 
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Kamera ini memiliki konstruksi yang sederhana dengan memiliki dua panel 

yang dihubungkan dengan selubung akordeon (bellows). Panel depan kamera 

digunakan untuk menyangga lensa, sedangkan panel belakang berfungsi 

sebagai penyangga film dan tabir untuk melakukan penajaman gambar. 

 

2.7.3 Lensa 

Menurut kemampuan besaran dan cakupan sudut pandang, lensa terbagi menjadi 

dua, yaitu: (Ardiansyah, 2005, hlm. 18-20) 

a. Lensa Fix (Tunggal / Prime Lens) 

Lensa ini memiliki pembesaran gambar dan sudut pandang yang tak dapat 

diubah. Lensa tunggal sendiri dibagi lagi ke dalam beberapa kategori berikut: 

• Lensa Normal 

Lensa ini memiliki sudut pandang yang kurang lebih sama dengan mata 

manusia (+/- 45 derajat) dan memiliki panjang fokus sekitar 50 mm pada 

kamera format 135. 

• Lensa Sudut Lebar (Wide Angle) 

Lensa jenis ini mengecilkan objek, tetapi meluaskan sudut pandang 

sehingga sangat ideal dipakai untuk pemotretan panorama. 

• Lensa Telephoto (Tele) 

Lensa ini memperbesar dan mendekatkan objek serta menyempitkan sudut 

pandang. Kemampuannya yang mampu mendekatkan objek membuat 

lensa ini sering dipakai dalam memotret pertandingan olahraga dan objek-

objek lain yang tidak dapat didekati. 
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b. Lensa Zoom (Vario) 

Lensa ini memiliki pembesaran gambar dan sudut pandang yang dapat 

diubah. 

  

Selain lensa-lensa di atas, ada pula lensa-lensa khusus yang dapat digunakan 

dalam pemotretan tertentu, yaitu sebagai berikut: (Ardiansyah, 2005, hlm. 21) 

a. Lensa Makro 

Lensa ini memiliki kemampuan pembesaran gambar lebih daripada lensa lain. 

Lensa ini banyak digunakan untuk memotret benda atau binatang kecil. 

b. Lensa PC (Perspective Correction) 

Lensa ini banyak digunakan dalam pemotretan arsitektur. Bagian depan lensa 

ini dapat diangkat atau digeser untuk mengoreksi perspektif gambar. 

 

2.7.4 Efek Kecepatan Rana dan Bukaan Diafragma 

Semakin cepat suatu objek bergerak, maka semakin cepat pula kecepatan rana 

minimum yang diperlukan untuk menghentikan geraknya. Berbeda halnya apabila 

kita memoto suatu objek bersinar yang bergerak dengan kecepatan rana rendah, 

maka hasil yang diperoleh adalah berupa jejak cahaya objek tersebut. 

Selain kecepatan rana, bukaan diafragma sebagai pengatur volume cahaya 

dari lensa juga berpengaruh terhadap gambar yang dihasilkan. Banyak sedikitnya 

volume cahaya dari lensa akan menimbulkan beberapa efek, diantaranya yaitu 

sebagai berikut: (Ardiansyah, 2005, hlm. 37-41) 

a. Ruang Tajam (Depth of Field) 
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Depth of Field adalah daerah ketajaman gambar yang terekam dan terlihat 

pada hasil foto. Zona ketajaman ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti 

bukaan diafragma, jarak pemotretan, dan panjang fokus lensa. Ruang tajam 

dapat menimbulkan persepsi tentang kedalaman pada gambar yang dihasilkan 

melalui efek ruang tajam. Selain itu, ruang tajam juga memberikan detail 

pada latar depan dan latar belakang sehingga cocok untuk digunakan dalam 

pemotretan arsitektur atau pemandangan alam. Kegunaan yang lainnya yaitu 

mengenai adanya ruang tajam yang sempit. Ruang tajam yang sempit akan 

memberikan kesan penonjolan objek utama dari foto tersebut. 

b. Ketajaman Gambar Optimal 

Foto yang diambil dengan diafragma terbuka lebar umumnya tidak setajam 

foto dengan diafragma menengah. Namun, apabila kita memperkecil bukaan 

diafragma lebih lanjut, ketajaman gambar bukannya semakin bertambah 

namun justru akan menurun kembali. 

c. Difraksi 

Difraksi atau penyebaran cahaya ketika cahaya masuk melalui lubang atau 

celah yang sempit, tidaklah selalu jelek. Dalam pemotretan malam hari, 

difraksi dapat memberi efek khusus berbentuk bintang. 

  

2.7.5 Komposisi 

Komposisi dalam fotografi dapat diartikan sebagai cara penempatan objek dalam 

bidang gambar untuk menjadikannya sebagai titik pusat perhatian (focus of 
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interest). Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam komposisi, yaitu:  

(Ardiansyah, 2005, hlm. 88-89) 

• pemilihan warna (warna cerah akan lebih menarik perhatian) 

• bukaan diafragma yang diapakai (seberapa blur/tajam latar depan dan/atau 

latar belakang akan mempengaruhi seberapa dominan objek foto kita) 

• jarak pemotretan (objek yang berada lebih dekat akan terekam lebih besar dan 

sebaliknya) 

• lensa yang dipakai (lensa tele akan mengisolasi objek dari sekelilingnya 

sementara lensa sudut lebar akan memasukkan lebih banyak informasi dalam 

foto) 

• pengaturan objek dalam bidang gambar dan sebagainya. 

 

Penempatan objek pada bidang foto akan mempengaruhi nuansa foto yang 

ditampilkan. Dalam fotografi, ada beberapa komposisi yang sering digunakan 

untuk menghasilkan gambar yang baik, diantaranya yaitu: (Ardiansyah, 2005, 

hlm. 89-95) 

a. Komposisi Statis dan Dinamis 

Suatu komposisi dikatakan statis bila penempatan objek fotonya berada di 

tengah-tengah bidang gambar, sementara bila objek foto tidak ditempatkan 

secara simetris, foto tersebut akan terkesan lebih dinamis dan hidup. 

b. Komposisi Arah Gerak 
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Adanya komposisi ruang gerak menimbulkan kesan adanya suatu pergerakan. 

Komposisi ini biasa digunakan untuk menggambarkan objek yang sedang 

melaju dengan cepat. 

c. Komposisi Rule of Third (aturan sepertiga) 

Komposisi ini didapatkan dengan membagi bidang gambar dalam tiga bagian 

yang sama besar dan proporsional, horisontal, dan vertikal. Dengan menarik 

garis-garis khayal di atas bidang gambar tersebut, akan diperoleh empat titik 

perpotongan di mana di salah satu titik tersebut objek yang menjadi pusat 

perhatian harus ditempatkan. 

 

2.7.6 Lampu Kilat 

Pada beberapa kondisi pemotretan, lampu kilat dibutuhkan sebagai sarana 

pendukung untuk menghasilkan hasil foto dengan pencahayaan optimal. Adapun 

beberapa jenis lampu kilat, yaitu sebagai berikut: (Ardiansyah, 2005, hlm. 111-

112) 

1. Manual 

Tipe lampu kilat yang sederhana ini menghimpun daya dari beterai dalam 

elektro kondensator (elko) untuk kemudian dilepaskan seluruhnya dalam 

bentuk kilatan melalui flashtube. Lampu kilat jenis ini tidak memiliki fasilitas 

pengatur intensitas cahaya internal sehingga pencahayaannya murni diatur 

oleh diafragma lensa.  

2. Semi auto (Thyristor) 
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Lampu kilat ini disebut juga dengan auto. Lampu kilat ini merupakan 

pengembangan dari lampu kilat manual dengan menempatkan sensor 

pemantau kilatan cahaya (thyristor) di bagian muka lampu kilat. Unit ini 

berfungsi sebagai pemutus aliran listrik dari elko menuju flashtube ketika ia 

mendeteksi pantulan cahaya yang dilepaskan lampu kilat. Tidak dianjurkan 

untuk penggunaan dalam jarak lebih dari tiga meter karena wilayah sensitif 

sensor thyristor terlalu lebar sehingga dapat terpengaruh oleh warna atau latar 

belakang. 

3. TTL (Through The Lens) 

Lampu kilat jenis ini mengandalkan sensor internal kamera sebagai kendali 

pencahayaannya. Kamera yang digunakan juga harus kamera dengan 

kemampuan TTL untuk lampu kilatnya. Lampu kilat ini cenderung lebih 

akurat karena cahaya lampu kilat yang terukur hanyalah cahaya yang masuk 

melalui lensa kamera yang bersangkutan. Selain itu, jenis lampu kilat ini 

mempunyai tiga atau lebih kontak listrik. 

 

Teknik-teknik dasar dalam penggunaan lampu kilat dapat dijabarkan sebagai 

berikut: (Ardiansyah, 2005, hlm. 114-124) 

a. Direct flash (dengan kecepatan sinkron kilat pada kamera) 

Teknik ini merupakan teknik lampu kilat paling dasar. Penggunaannya 

langsung memncarkan cahaya lampu kilat pada objek. 

b. Fill in flash 

Teknik ini merupakan suatu teknik penggunaan lampu kilat secara langsung 
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atau direct sebagai pengisi bayangan. Biasanya teknik ini digunakan dalam 

pemotretan outdoor. 

c. Slow sync 

Teknik ini dapat dikatakan sebagai teknik fill in saat cahaya sekitar redup. 

Pada pemotretan cahaya redup, apabila dilakukan tanpa lampu kilat dengan 

teknik ini, maka latar belakang tidak akan terekam dalam gambar.  

d. Bounce flash 

 Teknik ini merupakan teknik pencahayaan lampu kilat tidak langsung untuk 

mendapatkan cahaya yang lunak, merata dan natural.  

 

2.8 Teori Branding 

Menurut Marty Neumeier dalam buku The Brand Gap, brand merupakan firasat 

seseorang mengenai produk, servis maupun perusahaan (Wheeler, 2009, hlm. 2). 

Pada dasarnya, menurut David Haigh, CEO Brand Finance, brand memiliki tiga 

fungsi khusus, yaitu sebagai navigasi bagi konsumen untuk memilih pilihan, 

sebagai penghiburan bagi konsumen bahwa mereka telah memilih pilihan yang 

tepat, serta sebagai komitmen di mana konsumen mampu mengidentifikasikan 

brand tersebut. 

Brand identity adalah sesuatu yang menarik dan bisa dirasakan oleh indera. 

Brand identity mengandung pengakuan, menguatkan diferensiasi, dan membuat 

membuat ide besar yang bermakna (Wheeler, 2009, hlm. 4). Brand identity 

menggunakan elemen-elemen yang berbeda yang kemudian menyatukan mereka 

ke dalam sistem keseluruhan. 
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Branding merupakan proses disiplin yang diguanakn untuk membangun 

kesadaran dan memperluas kesetiaan konsumen. Branding berkaitan dengan 

merebut setiap kesempatan untuk mengekspresikan alasan mengapa orang-orang 

memilih brand tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun beberapa 

jenis branding, yaitu: (Wheeler, 2009, hlm. 6) 

a. Co-branding 

Branding melalui hubungan kerja sama dengan perusahaan lain untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

b. Digital branding 

Branding melalui website, social media, search engine optimization, driving 

commerce pada website. 

c. Personal branding 

Branding melalui pembangunan reputasi perusahaan itu sendiri. 

d. Cause branding 

Branding dengan menempatkan brand pada beberapa kegiatan sosial. 

e. Country branding 

Branding yang dilakukan dengan menarik perhatian turis dan bisnis. 

 

 Beberapa media yang biasa digunakan dalam branding yaitu sebagai 

berikut: (Wheeler, 2009, hlm. 148-170) 

• Kartu nama 

Kartu nama merupakan peralatan marketing yang kecil dan mudah dibawa ke 

mana-mana. Kualitas dan intelektualitas dari informasi di dalamnya 
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merefleksikan perusahaan tersebut. Beberapa tahapan dalam membuat suatu 

kartu nama dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan posisi perusahaan 

2. Menentukan kebutuhan 

3. Menentukan isi 

4. Menciptakan desain 

5. Memilih jenis kertas 

6. Menemtukan metode cetak 

7. Mengatur produksi 

 

• Komunikasi Kolateral 

Komunikasi kolateral merupakan seperangkat brosur atau informasi yang 

didesain seragam dengan memuat beragam informasi yang berbeda. Tahapan 

pembuatannya adalah sebagai berikut:  

1. Meninjau gambar 

2. Mendesain sistem halaman depan 

3. Menentukan sistem tipografi 

4. Menentukan ukuran desain 

5. Mendesain color family 

6. Memilih format yang standar 

7. Memilih jenis kertas 

8. Membuat prototype 

9. Membuat pedoman 
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• Website 

Website merupakan gabungan antara konten, suara, dan warna yang 

menggambarkan informasi perusahaan tertentu dan membawanya secara 

personal pada dunia luas. Dalam beberapa hal, website dinilai lebih efisien, 

user friendly, dan lebih cepat. Beberapa tahapan pembuatannya yaitu:  

1. Memulai rencana 

2. Membangun dasar 

3. Menentukan struktur 

4. Mempersiapkan konten 

5. Menciptakan desain visual 

6. Menentukan teknis desain 

7. Membuat hasil akhir 

8. Meluncurkan dan memelihara website 

 

• Kemasan 

Mengemas suatu produk merupakan kegiatan mengemas merek untuk  

membujuk konsumen membeli produk tersebut. Dalam peluncuran suatu 

produk, selain produksi, manufaktur, distribusi, dan iklan, desain kemasan 

juga memegang peranan penting. Ada beberapa tahapan dalam 

pembuatannya, yaitu sebagai berikut:  

1. Menentukan posisi dan tujuan 

2. Menentukan keuangan dan desainer 
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3. Mengelola riset yang dibutuhkan 

4. Riset syarat-syarat legal 

5. Riset kriteria fungsi 

6. Menentukan spesifikasi cetak 

7. Menentukan struktur desain 

8. Konten dan hasil akhir 

9. Desain dan prototype 

10. Evaluasi hasil dan mengatur produksi 

 

• Iklan 

Iklan berguna untuk membujuk, mempengaruhi, mengomunikaikan dan 

mendramatisir suatu produk. Iklan merupakan suatu kegiatan seni sekaligus 

ilmiah yang dilakukan untuk membangun hubungan antara produk dan 

konsumen. Tahapan-tahapan dalam membuat iklan yaitu sebagai berikut:  

1. Melakukan riset 

2. Menentukan strategi 

3. Menentukan kreatif 

4. Menguji kreatif  

5. Membuat perencanaan media 

6. Mengatur produksi 

7. Implementasi kampanye 

8. Mengamati implikasi iklan 
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• Seragam 

Seragam merupakan salah satu media yang dapat menampilkan identitas dari 

suatu perusahaan. 

 

• Transportasi 

Salah satu cara dalam membangun awareness masyarakat dapat dilakukan 

dengan melakukan branding pada suatu alat transportasi. Pesan yang 

diletakkan pada alat transportasi akan mudah menjangkau masyarakat luas. 

Namun dalam pembuatannya, desainer tersebut harus mempertimbangkan 

ukuran, legibility, jarak, ketahanan, warna permukaan, serta efek pergerakan, 

kecepatan ataupun cahaya yang mungkin akan mengganggu desain tersebut. 

Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam membuat desain tersebut 

yaitu: 

1. Melakukan perancangan 

2. Melakukan proses desain 

3. Menentukan metode pembuatan 

4. Melakukan pengujian 

5. Mengatur implementasi 

 

• Ephemera 

Ephemera merupakan objek yang terbatas keberadaannya. Biasanya, benda 

tersebut dijadikan sebagai salah satu barang promosi. 
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2.9 Teori Prinsip Marketing 

Perencanaan marketing bertujuan mengetahui tentang apa yang ingin dilakukan 

perusahaan pada setiap bidang usahanya. Perencanaan ini membantu perusahaan 

dalam menentukan strategi marketing yang akan diambil. Perencanaan biasanya 

dimulai dengan ringkasan mengenai penafsiran, tujuan dan rekomendasi. Dalam 

hal ini, analisa SWOT merupakan analisa yang sering digunakan pada analisa 

marketing saat ini (Kotler, 2010: 78). 

Strategi marketing merupakan strategi yang spesifik mengacu pada target 

market, posisi perusahaan, bauran pemasaan, serta tingkat pengeluaran. Pada 

strategi analisa SWOT ini, peneliti menjelaskan bagaimana setiap strategi 

merespon adanya ancaman, kesempatan, serta permasalahan yang timbul di luar 

perencanaan. Strategi marketing ini juga mempertimbangkan rincian anggaran 

pemasaran yang mendukung. Selain itu, proses kontrol terhadap perkembangan, 

penghitungan laba investasi serta tindakan korektif juga dilakukan dalam strategi 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.29 Analisa SWOT 
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2.10 Teori Analisa Pemasaran 

Adapun ketujuh unsur bauran pemasaran jasa tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Product, merupakan barang fisik, jasa ataupun kombinasi keduanya yang 

ditawarkan kepada pasar sasaran. Produk merupakan elemen marketing mix 

yang pertama perlu kita ketahui untuk dapat menyusun bauran pemasaran 

selanjutnya. 

2. Price, merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk hasil perusahaan. Dalam mempertimbangkan harga harus 

memperhatikan tingkat permintaan produk, perkiraan biaya produksi, harga 

produk pesaing, situasi dan kondisi persaingan serta pasar sasaran. 

3. Place, merupakan perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran produk 

melalui lokasi pelayanan yang tepat, sehingga produk berada pada tempat 

yang tepat, pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

4. Promotion, merupakan kombinasi dari periklanan, penjualan tatap muka, 

promosi penjualan, dan publisitas yang dilakukan perusahaan dalam upaya 

menginformasikan produk kepada para pelanggan (konsumen), sehingga para 

pelanggan (konsumen) termotivasi/terdorong melakukan pembelian. 

5. People, adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala 

aktifitas perusahaan, dan merupakan faktor yang memegang peranan penting 

bagi semua organisasi. Dalam perusahaan jasa, unsur people bukan hanya 
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memainkan peranan penting dalam bidang produksi atau operasional saja, 

tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. 

6. Physical Evidence, merupakan suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi keputusan konsumen, untuk membeli dan menggunakan 

produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk dalam physical 

evidence, antara lain bangunan fisik, perabot/peralatan, perlengkapan, logo, 

warna dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang 

diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Selain itu atmosfer 

dari perusahaan yang menunjang seperti visual, aroma, suara, tata ruang, dll. 

7. Process, merupakan suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan 

melaksanakan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. Untuk perusahaan jasa kerjasama antara marketing dan 

operasional sangat penting dalam elemen process ini, terutama dalm melayani 

segala kebutuhan dan keinginan pelanggan secra cepat dan tepat. 
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