
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.    Promosi 

2.1.1.  Pengertian Promosi 

Promosi merupakan kegiatan yang berperan dalam memperkenalkan, 

memberitahukan, dan mengingatkan suatu produk agar mendorong konsumen 

untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Menurut Saladin (2006: 171) 

berpendapat bahwa Promosi adalah salah satu unsur dalam pemasaran yang 

digunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang suatu 

produk. Dari pengertian tersebut dapat disimpul bahwa promosi merupakan suatu 

komunikasi yang memberi penjelasan yang dapat meyakinkan masyarakat tentang 

suatu barang/jasa. Promosi juga digunakan untuk memberikan suatu infomasi 

kepada masyarakat mengenai produk yang akan dipasarkan.  

 

2.1.2  Jenis- Jenis Promosi 

Ada berbagai jenis –jenis Promosi, antara lain: (Kotler, 2001:448) 

1. Periklanan (Advertising) yaitu bentuk promosi non personal dengan 

mengunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

Periklanan juga merupakan salah satu media promosi paling efektif dalam 

mempasarkan barang atau jasa. Periklanan (advertising) berguna untuk 

menginformasi dan membujuk sekelompok besar orang dengan 

komunikasi satu arah. Secara umum iklan bisa muncul di mana saja, 

menggunakan media apapun mengusung informasi penjualan kepada 
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targetnya. Perkembangan iklan yang pesat membuat iklan dapat 

menjangkau berbagai media. Ada iklan radio, televisi, internet, megatron 

(papan reklame yang menampilkan gambar bergerak), dan media lainnya 

seperti melalui media cetak seperti brosur, poster, banner dan sebagainya. 

2. Penjualan tatap muka (personal selling)  yaitu bentuk promosi secara 

personal dengan persentasi lisan dalam suatu percakapan/ interaksi dengan 

calon pembeli. Tipe promosi ini diharapkan untuk dapat secara intensif 

mempengaruhi dan  mendorong calon pembeli. Kegiatan promosi ini 

sering terjadi melalui telepon yang dapat menghubungkan pembeli dan 

penjual.  

 Tujuan dari promosi penjualan  

a. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan/atau 

konsumen akhir. 

b. Meningkatkan kinerja perusahaan 

c. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan 

iklan.meningkatkan permintaan  

3. Publisitas yaitu suatu promosi non personal dengan jalan mencari informasi 

(bersifat ilmiah). Di dalam kegiatan promosi ini bertujuan untuk 

membangun citra yang baik mengenai suatu produk,   Mendukung 

aktivitas komunikasi lainnya, dan Mengatasi permasalahan dan isu yang 

ada.  
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4. Promosi penjualan (sales promotion) yaitu suatu bentuk promosi yang 

dapat memberikan nilai tambah kepada tenaga penjualan, distributor, atau 

konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan. 

5. Pemasaran langsung (direct marketing) yaitu suatu bentuk penjualan 

perorangan secara langsung ditujukan dapat mempengaruhi pembelian 

konsumen dan dapat memperoleh respon yang cepat dan diharapkan dapat 

membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Meskipun 

demikian, pemasaran langsung juga menghadapi masalah – masalah 

seperti orang yang terganggu karena penjualan agresif, timbulnya citra 

buruk bagi industri bila ada salah satu direct marketer yang menipu 

pelanggannya, menganggu privacy orang lain, dan kadang kala terjadi pula 

ada beberapa direct marketer yang memanfaatkan atau mengeksploitasi 

pembeli impulsif atau pembeli yang kurang mengerti teknologi. 

2.1.3.  Strategi Promosi 

Ada 3 Strategi Promosi menurut Kotler (2001:449-450), yaitu: 

1. Push Strategy 

 Strategi ini merupakan jenis strategi yang menggunakan tenaga penjual 

atau wholesaler. Strategi ini juga biasanya dilakukan dimana keadaan  

kompetisi yang sangat tinggi sehingga banyak pesaing memberikan diskon 

kepada pedagang perantara untuk memajukan produk mereka. 

2. Pull Strategy. 

 Strategi ini biasanya digunakan pada saat keadaan produk suatu 

perusahaan kurang dikenal masyarakat. Bentuk dari strategi ini ada 
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beramacam-macam seperti memberikan undian atas pembelian produk 

dalam jumlah tertentu, menambahkan  kandungan isi dalam produk atau 

memberikan hadiah setiap pembelian tertentu. 

3. Strategi Push and Pull 

 Jenis Strategi ini dimana perusahaan memberikan diskon kepada pedagang 

perantara sehingga dapat memperbanyak penjualan dan dipercaya dapat 

memberikan nilai tambah kepada konsumen agar produk yang dibeli 

pedagang cepat terjual.  

2.1.4.   Media promosi 

Secara umum Barry (2008: 56) mengatakan bahwa media promosi dapat dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu ATL (Above The Line) dan BTL (Below The Line).  

1. Above the Line (ATL) merupakan suatu pemasaran yang 

mempromosikan produk/jasanya dengan media massa atau 

jangkauannya lebih besar, antara lain televisi, radio, media cetak 

(koran, majalah). Media promosi ini biasanya tidak berhubungan 

langsung dengan konsumen.  

2. Below the Line (BTL) merupakan suatu pemasaran yang 

mempromosikan produk/jasanya dengan tujuan dapat merangkul 

konsumen supaya aware dengan produk yang dipasarkan. Media 

promosi ini biasanya mengunakan Brosur, pamflet, banner, dan 

Spanduk.  

Masing-masing jenis media-media promosi tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Artinya, jika kita hanya menggunakan satu 
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media untuk mempromosikan produk kita, jelas secara pasti 

efektifitasnya menjadi terbatas.  

2.1.5.  Tujuan Promosi 

Tujuan promosi adalah untuk  mempengaruhi konsumen agar tertarik 

dengan produk yang dipasarkan sehingga dapat meningkatkan volume  

penjualan. Didalam promosi biasanya tidak hanya sekedar 

menginfomasikan suatu produk, namun diharapkan dapat menciptakan 

suatu keadaan dimana konsumen bersedia untuk memakai suatu produk 

atau jasa yang dipasarkan. Beberapa tujuan promosi menurut Tjiptono 

(2008:221), adalah sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk 

kepada konsumen; 

b. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk; 

c. Menanamkan suatu citra yang baik untuk produk dan perusahaan. 

Dari pengertian diatas Tujuan Promosi dapat disimpulkan agar 

meningkatkan volume penjualan, mempercepat respon dari konsumen, dan 

menciptakan kesetiaan dari produk tersebut. 

 

2.2. Prinsip dan Unsur Desain 

Di dalam dunia desain banyak hal yang membuat suatu desain itu menarik dan itu 

berdasarkan pada prinsip dan unsur desain yaitu: 

2.2.1 Point, Line, Plane ( Titik, Garis, Bidang) 

Point, Line dan Plane adalah dasar dari membangun suatu design. Dari elemen 

ini, desainer menciptakan gambar (images), simbol (icon), tekstur (textures), 
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motif atau pola (patterns), diagram (diagrams), animasi (animations), dan sistem 

tipografi (typographic system) (Lupton,2008:12) 

a. Point 

Point /titik  menandakan sebuah posisi di ruang  yang  kosong (Space). Dalam 

ukuran geometris,titik ini memiliki koordinat x dan y. Titik dapat juga 

berfungsi untuk menjadi sebuah fokus untuk menarik banyak  perhatian 

sebuah  desain (Lupton, 2008:14) 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1 (a) 

 

a. Line 

Line  merupakan  kumpulan  titik yang tidak  terbatas, line merupakan  

 penghubung antara dua titik atau line adalah sebuah jalan dari titik 

yang bergerak. Line berada di tepi suatu objek dan dimana dua bidang 

bertemu (Lupton, 2008:16)  

  Secara teknis line memiliki berbagai berat, ketebalan dan tekstur. 

Line dibentuk dengan menggunakan pen, pensil, kuas, dan mouse, bisa 

berbentuk lurus atau melengkung, tidak putus atau putus-putus. 
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Sewaktu suatu line mencapai suatu ketebalan, itu dapat menjadi suatu 

bidang. 

                            

Gambar 2.2.1 (b) 

b. Plane 

Plane / bidang adalah sebuah permukaan rata yang memanjang di 

tinggi dan lebar. Plane adalah sebuah jalan dari garis yang bergerak 

yang sejalan dengan luasnya. Shapes / bentuk adalah plane yang 

memiliki sudut.Di setiap software yang menggunakan vector, setiap 

bentuk terdiri dari garis dan isi (Lupton, 2008:18).  

 

 

Gambar 2.2.1 (c) 
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2.2.2 Rhythm and Balance 

Rhytmn atau ritme adalah suatu bentuk pola yang berulang dan kuat, sebagai 

contoh dentuman drum, bunyi tapak kaki, music dan Pidato. Semua hal ini 

mengunakan rhythm untuk menunjukan bentuk dari waktu ke waktu.Prinsip utama 

rhythm adalah bentuk pengulangan yang merupakan hasil dari elemen grafis yang 

ada (Lupton,2008:28). 

 

    Gambar  2.2.2 (a) 

Balance atau keseimbangan harus terwujud dalam suatu karya yang dibuat. 

Keseimbangan yang dimaksud bukan dalam jumlah grafis tetapi pada penempatan 

posisi elemen grafis yang seimbang seperti ukuran, arah, dan warna. Ada dua 

macam keseimbangan yaitu keseimbangan yang simetris (symetrical balance/ 

formal balance) dan keseimbangan asimetris (assymetrical balance/ informal 

balance) 
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   Gambar 2.2.2 (b) 

2.2.3 Scale  

Scale atau ukuran dapat dianggap  secara objektif dan subjektif.Dalam pandangan 

yang objektif, ukuran mengarah kepada sebuah dimensi atau fisik dari benda yang 

bersangkutan, sedangkan pada pandangan subjektif, ukuran mengarah kepada 

impresi dari orang yang melihatnya.Ukuran tergantung dari konteksi yang 

diberikan, sebuah elemen grafis dapat terlihat lebih besar atau kecil tergantung 

dari penempatan, ukuran dan warna yang ada pada elemen tersebut. (Lupton,2008: 

41) 

 

Gambar 2.2.3 

2.2.4 Figure/Ground 

Figure/ Ground berhubungan dengan persepsi visual daripada bentuk. Sebuah 

figur selalu terlihat memiliki hubungan dengan apa yang ada di-sekelilingnya 
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seperti huruf di atas kertas dan sebuah patung yang berada di ruang sekitarnya. 

Para desainer sering mencari keseimbangan antara figure dengan ruang atau 

permukaan dan menggunakan hal ini untuk menciptakan energi, bentuk, dan 

ruang kosong dalam menciptakan sebuah desain. Pembuatan logo, icon, ilustrasi, 

komposisi atau pattern seringkali menggunakan prinsip ini dimana figur atau latar 

ini dapat menciptakan  form dan counterform (Lupton, 2008:85) 

 

Gambar  2.2.4 

 

2.2.5 Framing 

Frame menciptakan  kondisi untuk menjelaskan sebuah objek atau gambar. Ahli 

filsuf Jacques Derrida menjelaskan bahwa framing sebagai kerangka yang ada 

maupun yang tidak ada (Derrida, 1987 dalam Lupton,2008). Ada beberapa 

metode yang termasuk di dalam framing yaitu cropping, borders, margins dan  

framing images and text ( Lupton, 2008:102) 

a. Cropping 

Pada proses cropping/memotong, para desainer menggambar ulang 

border atau pembatasnya dan mengubah bentuknya.Dengan men-
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cropping sebuah gambar.para desainer bisa menemukan gambar yang 

baru di dalamnya (Lupton, 2008:103). Objek dapat terlihat lebih besar 

serta lebih jelas karena proses cropping menghilangkan bagian gambar 

yang kurang penting sehingga dapat membuat objek lebih 

fokus.(Lupton, 2008:103) 

 

Gambar 2.2.5 (a) 

 

b. Margins 

Margin mempengaruhi cara kita melihat sebuah sebuah gambar atau teks. 

Margin juga dapat menimbulkan efek visual yang berbeda-beda. Semakin 

lebar sebuah margin maka gambar atau teks dapat terlihat lebih menarik 

perhatian (Lupton, 2008:104) 
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Gambar 2.2.5 (b) 

c. Borders 

Borders adalah tanda awal dan berakhirnya suatu gambar.Bentuk dan jenis 

borders ada berbagai macam, seperti yang simpel dan memiliki berbagai 

macam dekorasi.Keduanya menimbulkan efek transisi antara suatu gambar 

(image) dengan latar belakangnya (background) (Lupton,2008: 110) 

 

Gambar 2.2.5 (c) 

 

d. Framing Images and Text 

Hubungan antara teks dengan gambar sangat erat. Sebuah gambar tanpa 

teks dapat membuat penilaian seseorang yang melihatnya berbeda-

beda.Namun sebuah gambar dengan teks dapat merubah semua itu.Bahasa 

tulisan dapat menjadi sebuah frame untuk sebuah gambar, membentuk 

pengertian atau pemahaman kepada orang yang melihatnya melalui isi, 

bentuk, penempatan daripada gambar dan tipografi. (Lupton, 2008:108) 

2.2.6 Hierarchy 

Hierarchy adalah urutan atau flow yang dibutuhkan untuk menempatkan 

informasi penting di dalam gambar.Informasi yang paling penting sebaiknya 

diberikan prioritas paling utama dilanjutkan hingga informasi yang kurang 
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penting.Hierarchy ditunjukan melalui system penamaan seperti jendral, colonel, 

prajurit dan seterusnya. (Lupton, 2008:115) 

 

Gambar 2.2.6 

2.2.7 Layers 

Layers terbentuk dari hasil elemen yang bertumpuk hingga membentuk suatu 

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

layers memungkinkan desain lebih variatif melalui penggunaan elemen yang 

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

 

Gambar 2.2.7 

2.2.8 Grid 

Grid adalah jaringan yang terbentuk antar garis. Garis di dalam grid biasanya 

horizontal dan vertical dan tersebar secara merata. Fungsi Grid adalah 

mempermudah kita untuk menentukan dimana harus meletakan sebuah elemen 
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grafis yang ada guna mempertahankan konsistensi konsep dan layout desain yang 

dibuat  (Lupton, 2008:175) 

 

Gambar 2.2.8 

 

 

2.3  Warna 

2.3.1 Teori Dasar Warna 

Warna dapat mempresentasikan sebuah perasaan secara langsung dan 

menjelaskan realitas.Persepsi kita tentang warna tidak selalu tergantung kepada 

pigmentasi dari permukaan benda tetapi juga dari terang dan cahaya. 

Pada tahun 1655 Sir Isaac Newton menemukan hal mengenai Basic Color 

Theory. Newton mengatakan bahwa sebuah prisma dapat membagi cahaya kepada 

spektrum warna yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu 

(Lupton, 2008:72). Newton menyusun warna-warna tersebut kedalam sebuah roda 

yang hingga sampai saat ini masi digunakan oleh para seniman dan biasa di sebut 

color wheel atau roda. 
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Gambar  2.3.1 

 

 

Pembagian  teori warna tersebut adalah : 

1. Warna Primer (Primary Color) 

Warna yang termasuk kedalam warna primer adalah warna merah, kuning, dan 

biru (Red, Yellow, Blue).Warna-warna ini tidak bisa dicampur dengan warna 

lain. 

 

 

      Gambar 2.3.1(1)  
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2. Warna Sekunder (Secondary Color) 

Warna yang termasuk di dalam warna sekunder adalah orange, ungu dan 

hijau.Tiap warna yang dihasilkan adalah hasil dari dua warna primer yang 

dijadikan satu. 

 

   

Gambar 2.3.1(2) 

3. Warna Tersier (Tertiary Color) 

Warna tersier adalah warna-warna yang dihasilkan dari campuran satu warna 

primer dan warna sekunder. 

 

         Gambar 2.3.1(3) 
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4. Warna Komplimen (Compliment Color) 

Warna komplimen adalah warna yang berseberangan di dalam color wheel 

yang ada. Misalnya merah-hijau, biru-orange, kuning-ungu. 

 

  Gambar  2.3.1(4) 

5. Warna Analog (Analogue Color) 

Warna analog adalah warna yang memiliki angka kromatik yang sangat 

minimal dimana warna-warna tersebut memiliki posisi yang bersebelahan di 

dalam color wheel. 

 

Gambar  2.3.1(5) 
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2.3.2 Arti Warna  

Menurut Rustan ( 2009:72) di dalam dunia desain warna-warna memiliki arti yang 

bermacam-macam seperti berikut : 

1. Merah 

Kekuatan, energi, kehangatan, amarah, cinta, agresi, bahaya, berani. 

2. Kuning 

Optimis, harapan, cahaya, duka. 

3. Biru 

Kepercayaan, konservatif, teknologi, keteraturan, kedamaian, 

kesedihan. 

4. Hijau 

Alami, sehat, pembaharuan, keberuntungan. 

5. Ungu 

Misterius, bangsawan, transformasi, keangkuhan, spiritual 

6. Orange 

Energi, keseimbangan, kehangatan, keceriaan 

7. Coklat 

Tanah/bumi, kepercayaan, daya tahan, kesenangan, ketenangan, 

kesederhanaan. 

8. Abu-Abu 

Masa depan, kesedihan 
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9. Hitam 

Kekuatan, kecanggihan, kematian,misteri, ketakutan, kesedihan, 

keanggunan. 

10. Putih 

Bersih, keanggunan, kematian, kesucian.. 

2.4  Layout 

2.4.1. Pengertian Layout 

 Menurut Rustan (2009:1) layout dapat dijabarkan sebagai tata letak 

elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu  untuk mendukung 

konsep/pesan yang dibawanya. 

2.4.2.    Element-element Layout 

Element layout menurut Rustan ( 2009:27) dibagi menjadi tiga yaitu: 

A. Element Teks  

Element teksi terdiri dari judul, deck, byline, bodytext, subjudul, 

pullquotes, caption, callouts, kickers,initial, lead line,space, header 

and footer, running head, catatan kaki, nomor halaman, jumps, 

signature, nameplate, masthead. 

B. Elemen Visual 

Element visual terdiri dari foto, artwork, infographics, garis, kotak, 

inzet,poin 

C. Invicible element 

Invicible element terdiri dari margin, dan grid 
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2.4.3 Prinsip Layout 

Menurut Rustan (2009:74) prinsip dasar layout adalah juga prinsip 

dasar desain grafis antara lain: 

1. Sequence 

Sequence adalah jumlah satuan informasi yang perlu untuk 

disampaikan dalam suatu media. 

2. Emphasis 

Emphasis dapat diciptakan dengan memberi ukuran yang jauh 

lebih besar dibandingkan dengan elemen-elemen layout lainnya. 

3. Balance 

Ada dua macam balance di dalam suatu layout yaitu 

keseimbangan yang simetris dan keseimbangan yang tidak 

simetris 

4. Unity 

Di dalam me-layout, kita harus mempunyai kesan kesatuan 

antar element-element layout lainnya. Seperti kesatuan fisik dan 

non fisik. 

 

2.5 Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Desain adalah suatu disiplin atau mata pelajaran yang tidak hanya mencakup 

eksplorasi visual, tetapi terkait juga dengan aspek-aspek seperti kultural-sosial, 

filosofi, teknis, dan bisnis (Safanayong, 2006:2). Komunikasi adalah penyampaian 

informasi dan pengertian dari seseorang kepada yang lain 
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(Safanayong,2006:10).Dari definisi diatas dapat disimpulkan dimana Desain 

Komunikasi Visual adalah suatu cara untuk menyampaikan suatu informasi 

kepada audience melalui objek visual.  

Desain grafis belakangan lebih sering disebut “Desain Komunikasi 

Visual” (DKV) karena memiliki peran mengkomunikasikan pesan atau informasi 

kepada pembaca dengan berbagai kekuatan visual, seperti tipografi, ilustrasi, 

warna, garis, layout dan sebagainya dengan bantuan teknologi (Supriyono, 

2010:9). Desain juga berasal dari bahasa Latin yaitu ‘Designare’ yang berarti 

mendefinisikan sesuatu, menggambar atau pun diartikan sebagai merancang dan 

menghasilkan bentuk. Dalam beberapa kasus, istilah DKV dianggap lebih dapat 

mengampung perkembangan desain grafis yang semakiin meluas, tidak terbatas 

pada penggunaan unsur – unsur grafis (visual). Meski demikian istilah desain 

grafis dikategorikan sebagai commercial art karena merupakan perpaduan antara 

seni rupa (visual art) dan keterampilan komunikasi untuk tujuan bisnis. Ketatnya 

persaingan bisnis sekarang ini membuat desain komunikasi visual semakin cepat 

berkembang. 

Adapun beberapa pengertian dari para ahli mengenai desain komunikasi 

visual, seperti yang dikatakan Kristin Cullen (2007:8) yang dimana desain 

komunikasi visual memiliki beberapa fungsi utama yang tidak dapat dipisahkan 

dari kebutuhan desain, komunikasi dan kebutuhan visual itu sendiri, yaitu dapat 

memberikan infomasi (to inform), untuk membujuk (to persuade), dan untuk 

memberikan penerangan (to enlighten) (Cullen, 2007:9). Dari pengertian tersebut 

tanpa disadari kita sudah terbiasa dengan pesan – pesan visual yang disampaian 
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oleh berbagai media. Mulai dari kita menonton televisi kita bisa melihat berbagai 

iklan ditampilkan dengan menarik. Ketika kita jalan menuju kampus banyak 

terdapat iklan – iklan billboard yang terpampang dimana desain visual yang kita 

lihat mempunyai pesannya tersendiri. 

Media – media tersebut berusaha merebut perhatian masyarakat dengan 

menggunakan penggabungan elemen – elemen visual.  Dengan banyaknya iklan – 

iklan yang kita lihat membuat desainer harus semakin kreatif mengelola elemen 

desain agar tampil lebih menarik. Selain tampilanya yang harus menarik, para 

desainer juga dituntut untuk menampilkan ide yang baru dan inovatif. Oleh sebab 

itu pengunaan unsur – unsur desain yang berkulitas sangat diperlukan untuk 

membuat sebuah desain yang menarik. 
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