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Kerangka teori di atas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tema utama 

penelitian. Promosi merupakan pokok utama dari penelitian yang dikerjakan oleh 

penulis. Teori-teori yang berkaitan dengan promosi dijabarkan secara detail untuk  

menemukan strategi, sarana dan hal-hal yang dibutuhkan pada saat 

mempromosikan suatu objek penelitian. Teori yang diperlukan selanjutnya adalah 

hotel. Promosi dikaitkan dengan hotel karena hotel merupakan objek utama dari 

penelitian ini.  

Hal utama yang terpenting adalah prinsip-prinsip serta elemen desain yang 

harus diketahui pada tahap pembuatan karya. Kerangka teori sangatlah diperlukan 

untuk membantu memecahkan masalah terhadap topik penelitian yang diangkat 

sehingga dapat ditemukan jawaban atau solusi yang tepat dari suatu permasalahan. 

Perancangan Media 
Promosi Paragonbiz Hotel HOTEL 

PRINSIP DAN 
ELEMEN DESAIN 

PROMOSI 
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2.1 Promosi 

Semua unit kegiatan usaha memerlukan promosi terutama di zaman yang modern 

ini. Promosi merupakan suatu koordinasi para penjual dalam hal penyampaian 

informasi serta ajakan sehingga suatu ide dapat dipromosikan melalui kegiatan 

penjualan barang dan jasa (George & Michael, 2003, hal. vi). George dan Michael 

dalam bukunya yang berjudul Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communications Perspective juga menerangkan bahwa iklan dan jenis-

jenis promosi digunakan untuk menjual produk dan jasa serta untuk 

mempromosikan sesuatu,  memperkenalkan kandidat politik, dan menangani 

masalah sosial seperti alkohol dan penyalahgunaan narkoba. Konsumen dimasa 

kini menemukan kesulitan untuk menghindari para produsen yang terus-menerus 

mencari cara-cara baru untuk mempromosikan produk atau jasanya (2003, hal. 

16). Fred Silverman seorang programmer dari CBS, ABC, dan NBC berkata “50 

persen atas kesuksesan program, dan 50 persen adalah cara 

mempromosikannya”(Eastman, 2009, hal. 2). 

2.1.1 Strategi Promosi 

Untuk menjadikan suatu perusahaan yang dapat dikenal seluruh masyarakat, 

diperlukan penyusunan strategi promosi yang tepat sehingga dapat bersaing 

dengan para kompetitor dengan baik. Budi (2013, hal. 102) memberikan lima 

strategi promosi, yaitu: 

1. Strategi Perancangan 

a. Materi pesan mengandung pesan dan kejelasan dari suatu produk dan 

jasa kepada para konsumen. 
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b. Perancangan komunikasi untuk memberikan gambaran kepada target 

konsumen agar dapat dikenal melalui iklan. 

c. Penyampaian tema utama kepada masyarakat mengenai produk atau 

jasa dengan pemberian slogan yang menarik. 

d. Pemberian positioning terhadap produk atau jasa yang ditawarkan 

suatu usaha agar lebih dikenal dan selalu teringat oleh konsumen yang 

dituju. 

2. Pendekatan Komunikasi 

a. Pendekatan verbal 

Pendekatan verbal berguna untuk pesan yang disampaikan agar tepat 

sasaran terhadap target yang dituju biasanya menggunakan tagline, 

headline, sub headline, bodycopy yang sesuai dengan tata bahasa target 

yang dituju. 

b. Pendekatan visual 

Penggunaan elemen-elemen grafis termasuk gambaran untuk 

menyampaikan pesan agar lebih menarik. 

3. Strategi Kreatif 

Iklan yang menarik perhatian adalah iklan yang menggunakan tagline atau 

slogan sewaktu melakukan promosi. 

4. Strategi Media 

Untuk melakukan promosi dapat digunakan beberapa media seperti email, 

kartu ucapan, brosur, dan lainnya. Media promosi yang cenderung digunakan 
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seperti flyer, X-Banner, kartu identitas, poster, iklan majalah, post card, 

katalog, pamflet, leaflet, bros, PinVideoTv, dan lain-lain. 

5. Strategi Distribusi Promosi Melalui Pemanfaatan Media 

Startegi tersebut cenderung menentukan waktu yang sesuai dengan kegiatan 

promosi sehingga pesan promosi dapat tersampaikan pada waktu tertentu. 

Startegi tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh 

pihak perusahaan. 

Rangkuti (2002, hal. 159) dalam bukunya yang berjudul The Power Of 

Brands memberitahukan bahwa ada 7 tahap strategi pengembangan produk baru, 

yaitu : 

1. Ideas Generation 

Melakukan pengamatan kepada kompetitor, menerima masukan dari calon 

konsumen, serta melakukan survei sederhana. 

2. Screening Ideas 

Melihat situasi produk yang dibuat dapat menjadi produk yang unggul atau 

tidak. 

3. Pengembangan konsep dan testing 

Positioning diperlukan ketika masuk ke tahap pengembangan konsep. Testing 

membantu untuk melihat perilaku serta pandangan para konsumen apabila 

produk sudah diluncurkan. Di dalam pengembangan konsep harus 

memperhatikan empat hal yaitu: 

a. Preferensi 

Perbedaan selera setiap konsumen berbeda-beda. 
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b. Biaya 

Memperhatikan biaya produksi serta perawatan produk. 

c. Hukum dan peraturan 

Melihat kondisi pemasaran produk bertentangan atau tidak dengan 

hukum dan peraturan yang ada. 

d. Compatibility 

Pembuatan desain yang multisitem. 

4. Analisis bisnis 

Dalam analisis bisnis memperhatikan finansial para konsumen. 

5. Pengembangan produk 

Mengetahui produk layak atau tidak dikembangkan. 

6. Market testing 

Perkenalan produk terhadap konsumen serta melihat kemungkinan kritik dari 

para konsumen. 

7. Komersialisasi 

Peluncuran produk baru ke pasar dengan teknik marketing yang tepat. 

2.1.2 Unsur-unsur Promosi 

Altstiel dan Grow (2010, hal. 277) menjabarkan unsur-unsur dari promosi sebagai 

berikut: 

1. Memikirkan Kampanye 

Promosi harus disesuaikan dengan target audience, brand image, wilayah 

pemasaran, dan cara penjualannya. 
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2. Mengembangkan tema promosi 

Memikirkan tagline dari suatu produk barang atau jasa yang akan 

ditawarkan. 

3. Mempertimbangkan nilai produk 

Suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan harus mempunyai nilai lebih 

bukan hanya saja sekedar promosi saja.  

4. Menyebarkan promosi 

Dalam penyebaran promosi diharuskan sudah mengetahui nilai serta tema 

produk barang atau jasa yang akan ditawarkan. Penyebaran promosi kepada 

calon konsumen dapat dilakukan melalui elektronik maupun media cetak. 

Dalam buku yang berjudul Advertising Creative: Strategy, copy, & Design, 

Altstiel dan Grow (2010, hal. 277) memberikan tips dan teknik promosi yang 

baik, yaitu: 

1. Menggunakan tema atau tagline yang mudah diingat. 

2. Menunjukkan keunggulan produk. 

3. Membuat lebih sederhana. 

4. Menunjukkan peluang. 

2.1.3 Sarana Promosi 

Terdapat berbagai sarana promosi ketika melakukan pengenalan suatu produk. 

Shimp dan Andrews (2013, hal. 8) menjabarkan sarana media promosi sebagai 

berikut: 
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1. Iklan 

Iklan merupakan suatu media yang dibayar oleh sponsor untuk memberikan 

informasi kepada konsumen supaya mengenal produk tersebut. Iklan dapat 

dilakukan melalui televisi, majalah, radio, Koran, biilboards, brosur, poster, 

dan lainnya. Media iklan menurut Rustan (2008, hal. 89) terbagi menjadi 

dua yaitu Above The Line (ATL) yaitu penyebaran promosi yang dilakukan 

secara meluas dan dapat dilihat oleh keseluruhan masyarakat dikarenakan 

mempunyai target pasar yang besar, sedangkan Below The Line (BTL) yaitu 

penyebaran promosi secara langsung yang dilakukan lebih spesifik kepada 

target yang dituju. 

Terdapat beberapa media dalam periklanan yang dibagi menjadi : 

- Koran 

Iklan yang disebarkan dalam sebuah koran dapat menjangkau banyak 

komunitas di berbagai wilayah. Iklan dianggap hal terpenting ketiga di 

sebuah koran baik koran internasional maupun koran local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fajar 

(sumber: kompas.indonetwork.com) 
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- Majalah 

Media yang sejenis dengan Koran namun hanya mencakupi para 

pembaca yang mempunyai minat pada hal-hal tertentu saja (Rangkuti, 

2009, hal. 24). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Magazine 

(sumber: bincangmedia.wordpress.com)  

- Televisi 

Televisi banyak digunakan untuk mempromosikan suatu produk barang 

atau jasa yang dilakukan banyak perusahaan. Biaya yang harus 

dikeluarkan besar namun sangatlah efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Axe Adv 

(sumber: labsky2012b.blogspot.com) 
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- Billboard 

Billboard adalah iklan utama yang terletak di outdoor. Billboard 

mempunyai cakupan yang luas. Letak billboard biasanya berada di 

jalanan-jalanan besar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Billboard 

(sumber: banbillboardlight.org) 

 

- Street Furniture 

Street Furniture merupakan iklan di outdoor yang biasanya terletak di 

bus shelter, halte bus, stasiun kereta api, kiosk, dan mal.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bus Shelter 

(sumber: brandigg.de) 
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- Iklan Transit 

Iklan transit dapat ditemukan pada bus, taksi, truk, kereta api, dan 

bandara. Iklan tersebut dicetak pada badan kendaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Bus Add 

(sumber: evov1.devianart.com) 

  

- Brosur 

Brosur merupakan media cetak yang bersifat lebih personal dan 

diberikan kepada masyarakat secara langsung atau perusahaan 

(Rangkuti, 2009, hal. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Brosur 

(sumber: pixeldesign.com) 
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- Poster 

Poster merupakan media cetak yang biasanya dapat ditemukan pada 

dinding, kaca, pintu, dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk 

ditempel. Poster dapat menyampaikan pesan secara meluas kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Poster 

(sumber: un.org) 

 

- Vertical Banner 

Vertical Banner  merupakan media cetak yang diletakan pada sepanjang 

sisi jalan atau tengah jalan. Iklan tersebut dapat dilihat oleh keseluruhan 

masyarakat yang melewati wilayah tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Vertical Banner 

(sumber: commons.wikimedia.org) 
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- X-Banner 

X-banner merupakan media cetak yang digunakan untuk penyampaian 

informasi. X-banner biasanya berupa iklan yang menggunakan 

penyangga berbentuk X. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 X-banner 

(sumber: pringkuning.com) 

- Booth 

Booth atau stand merupakan media promosi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasanya pada suatu 

acara exhibition. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Booth 

(sumber: http://billboardbalihoneonbox.com) 
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- Website 

Website merupakan media elektronik yang paling praktis dan dapat 

dilihat secara meluas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Website 

(sumber: jasa-seo.web.id) 

Moriarty, Mitchell, & Wells menjelaskan bahwa iklan mempunyai tujuh jenis, 

yaitu sebagai berikut (2012, hal. 39):  

a. Brand Advertising 

Fokus terhadap perkembangan yang berkepanjangan untuk suatu identitas 

brand dan image. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Macintosh 

(sumber: www.wallter.com) 
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b. Iklan Lokal 

Iklan lokal yaitu iklan yang memberikan informasi kepada konsumen 

bahwa produk dari distributor tertentu dijual di wilayahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 T.J. Max 

(sumber: www.pointroll.com) 

 

c. Direct-Response advertising 

Iklan tersebut berhubungan langsung dengan para konsumen seperti email 

dan internet. Konsumen dihubungi melalui telepon, email, maupun 

internet. 

 

  

 

 

 

 

 Gambar 2.15 Bouncybids 

(sumber: www.clickz.com) 
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d. Business-to-business (B2B) advertising 

Jenis iklan ini dapat dikatakan iklan penukaran yaitu antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya. Iklan B2B ini mempromosikan 

seluruh produk yang digunakan oleh suatu perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Institutional advertising 

Iklan jenis ini fokus terhadap identitas perusahaan atau menarik hati 

pelanggan sesuai pandangan yang positif. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Axxis 

(sumber: coloribus.com) 

Gambar 2.17 LuckyStrike 

(sumber: thingthatinspire.blogspot.com) 
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f. Nonprofit advertising 

Iklan jenis ini memberikan informasi serta pengetahuan terhadap 

masyarakat luas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Public service advertising 

Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang memberikan gagasan 

atau ide demi kepentingan umum untuk perubahan sikap dari buruk 

menjadi baik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 WWF 

(sumber: designtutorials4u.com) 

 

Gambar 2.19 Smoke Campaign 

(sumber: www.cbc.ca) 
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2. Public Relation 

Public Relation merupakan teknik yang dipakai oleh suatu organisasi 

dengan cara berkomunikasi kepada publik.  

3. Sales Promotion 

Sales Promotion merupakan kegiatan promosi yang dilakukan secara 

langsung kepada calon pembeli dalam waktu singkat. Setiap perusahaan 

menyedian para sales untuk mempromosikan produk barang atau jasanya 

untuk meningkatkan brand awareness perusahaan.  

4. Personal Selling 

Personal Selling merupakan metode pemasaran yang dilakukan antara orang 

yang satu dengan orang yang lain. Personal Selling merupakan kata kunci 

paling efektif dibidang pemasaran. 

5. Direct Marketing 

Direct Marketing merupakan pemasaran langsung yang dilakukan melalui 

iklan sehingga dapat mendorong konsumen untuk tertarik dan membelinya 

dimasa depan untuk digunakan.  

2.1.4 Segmentasi Promosi 

Pembuatan promosi yang baik seharusnya dapat melihat dari segmentasi pasar 

yang sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan. Peter dan 

Olson dalam bukunya yang berjudul Consumer Behaviour and Marketing Strategy 

menjabarkan segmentasi promosi, yaitu sebagai berikut (2008, hal. 371): 
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1. Benefit Segmentation 

Pendekatan dari manfaat segmentasi pasar adalah cara yang tepat untuk 

melihat masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk 

maupun jasa (Peter & Olson, 2008, hal. 372). 

2. Psychographic Segmentation 

Pendekatan segmentasi psikografis membagi pasar melalui gaya hidup para 

konsumen. Segmentasi psikografis dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan seputar gaya hidup para konsumen dan kemudian 

dikelompokkan berdasarkan kesamaan tanggapan mereka (Peter & Olson, 

2008, hal. 373). 

3. Situation Segmentation 

Pendekatan situasi merupakan kondisi pasar dalam menggunakan suatu 

produk atau jasa tergantung kebutuhan setiap individu (Peter & Olson, 

2008, hal. 377). 

4. Geodemographic Segmentation 

Pendekatan geodemographic fokus terhadap lingkungan tempat tinggal serta 

keberadaan para konsumen (Peter & Olson, 2008, hal. 379). 

5. Positioning 

Pendekatan posisioning dapat memberikan pengaruh atau keyakinan suatu 

barang dan jasa dibenak masyarakat luas (Peter & Olson, 2008, hal. 379).   

2.2 Hotel 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1997), mendefinisikan bahwa 

hotel merupakan “Bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat 
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untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang di perjalanan; bentuk 

akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk 

memperoleh pelayanan, penginapan, makan, dan minum”. Budi (2013, hal. 2) 

mendefinisikan hotel sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dalam 

bentuk penjualan jasa dan memberikan pelayanan kepada para pengunjung yang 

menginap dalam jangka waktu yang singkat. Budi dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Marketing Perhotelan juga mengatakan bahwa banyak hal yang dapat 

diberikan kepada pengunjung hotel seperti kamar hotel, restoran, tempat fitness, 

spa, dan beberapa jenis fasilitas lainnya (2013, hal. 2). Pendiri hotel rata-rata 

merupakan seorang pengusaha yang memberanikan diri untuk mempertaruhkan 

harta kekayaannya dalam bisnis hotel tersebut dan hal yang menjadi resiko 

terbesar dari kesuksesan hotel berasal dari ide yang menjalankan hotel tersebut 

(Rutherford & O’Fallon, 2007, hal. 6).  

2.2.1 Promosi Hotel 

Promosi hotel dilakukan oleh pihak marketing disetiap perhotelan. Bartono dan 

Ruffino (2010, hal. 80) menjelaskan bahwa promosi tidak melalui proses mulut ke 

mulut melainkan pihak marketing hotel cenderung mengunjungi tempat-tempat 

yang menjadi target penjualannya. Promosi yang dilakukan melalui internet, 

sales-call, dan kontak langsung. Morisson (2002, hal. 339) dalam buku 

Manajemen Marketing Perhotelan karangan Budi (2013, hal. 11), membagi 

konsep pemasaran dalam dua bagian yaitu pemasaran langsung (direct 

distribution) dan pemasaran tidak langsung (indirect distribution). Pemasaran 

secara langsung yaitu pihak hotel secara langsung melakukan promosi kepada 
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calon pengunjung, sedangkan pemasaran tidak langsung yaitu promosi yang 

dilakukan melalui pihak perantara sesuai dengan kesepakatan tertentu (Budi, 

2013, hal. 11).  Pihak marketing hotel harus dapat memberikan pesan promosi 

yang fokus terhadap calon pengunjung agar mereka merasa yakin dan 

mempercayai hotel tersebut sebagai hotel yang berkualitas (Budi, 2013, hal. 11). 

Budi (2013, hal. 12) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Marketing 

Perhotelan menjabarkan upaya untuk kelancaran promosi yaitu sebagai berikut: 

a. Visi dan Misi hotel harus jelas dan meyakinkan. 

b. Konsep pemasaran disebarkan secara keseluruhan kepada seluruh divisi 

perusahaan. 

c. Pembuatan petunjuk dengan langkah yang stratejik. 

d. Pembuatan program hotel atau acara-acara yang sesuai dengan minat pasar 

pada masa itu. 

Hotel mempunyai pihak marketing yang bertujuan untuk menginformasikan 

secara terstruktur kepada pihak manajemen hotel dan melakukan pemasaran yang 

teratur agar dapat dimengerti oleh public (Budi, 2013, hal. 12). Budi juga 

menjelaskan bahwa revenue department dan room division mempunyai tanggung 

jawab terhadap room revenue on daily, monthly, dan annual basis yaitu sebagai 

berikut (2013, hal. 12) : 

a. Setting rate 

Mengatur tingkat harga kamar hotel. 

b. Forecasting 

Persiapan untuk beberapa periode. 
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c. Positioning 

Memberikan ide kepada pihak manajemen mengenai posisi properti disaat 

low season. 

d. Market area 

Mengetahui harga tertent setiap kamar hotel sesuai dengan kawasan 

tertentu. 

e. Managing reservation 

Reservasi ditanda tangani langsung oleh pihak revenue.  

Setiap hotel mempunyai tujuan tertentu dalam hal pemasaran yaitu untuk 

memenuhi serta melayani kebutuhan para pengunjung hotel sehingga jika sudah 

terpenuhi, maka pendapatan yang diterima hotel akan meningkat (Budi, 2013, hal. 

16). Budi juga menjabarkan beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui 

pemasaran (2013, hal. 16) yaitu sebagai berikut: 

a. Menciptakan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang berkualitas. 

b. Menjadikan perusahaan dapat unggul diantara para kompetitor. 

c. Membuat perusahaan siap terhadap segala tantangan di dunia bisnis. 

d. Terjalinnya hubungan jangka panjang antara suatu perusahaan terhadap 

konsumen. 

e. Mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

2.2.2 Strategi Promosi Hotel 

Budi (2013, hal. 102) menjelaskan promosi hotel seharusnya dirancang sesuai 

dengan target market dan dapat menarik perhatian masyarakat luas sehingga dapat 

memilih produk jasa yang ditawarkan oleh suatu hotel. Budi juga mengatakan 
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bahwa usaha yang bergerak dibidang perhotelan cenderung melakukan promosi 

berdasarkan target market dan wilayah usahanya (2013, hal. 102). Budi membagi 

menjadi dua bagian strategi pemasaran hotel suatu hotel (2013, hal. 120), yaitu: 

1. Outside Selling 

Mempunyai tujuan dalam pencarian pelanggan sehingga dapat memilih 

hotel tersebut. Outside selling dapat dilakukan melalui media iklan serta 

penyusunan harga yang sesuai dengan target pasar yang dituju. 

2. Inside Selling 

Mempunyai tujuan untuk seluruh pengunjung hotel dapat menikmati 

fasilitas yang telah disiapkan oleh hotel. Fasilitas yang disediakan untuk 

membuat para pengunjung agar lebih lama tinggal di hotel tersebut. Inside 

selling sifatnya lebih personal karena merupakan sesuatu yang langsung 

dirasakan oleh pengunjung mengenai hotel tersebut. 

Promosi hotel diharapkan mampu membuat suatu hubungan terhadap 

pengunjung hotel agar dapat merasakan suatu kepuasan terhadap hotel tersebut 

selama menginap (Budi, 2013, hal. 120). Selain melakukan pemasaran, strategi 

untuk membangun image suatu hotel juga diperlukan. Budi (2013, hal. 122) 

membagi menjadi tiga factor-faktor terbentuknya brand image suatu hotel, yaitu: 

1. Keunggulan asosiasi merek 

Hotel mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan hotel kompetitor 

lainnya. 

2. Kekuatan asosiasi merek 
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Pemberian slogan terhadap hotel akan mengungkapkan atau 

mencerminkan gambaran hotel dibenak masyarakat. 

3. Keunikan asosiasi merek 

Menunjukkan keunikan yang dimiliki oleh sebuah hotel dapat membuat 

masyarakat lebih tertarik untuk menginap di hotel tersebut. 

2.2.3 Kriteria Hotel 

Budi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Marketing Perhotelan membagi 

segmen pasar hotel menjadi dua bagian (2013, hal. 114), yaitu: 

1. Business Travelers 

Business Travelers merupakan pengunjung hotel yang menginap karena ada 

tujuan tertentu di daerah tersebut sebagai perwakilan dari organisasi, 

perusahaan dan pemerintahan. 

2. Leisure Travelers 

Leisure Travelers merupakan pengunjung hotel yang terdiri dari keluarga, 

pasangan, individu, serta kelompok-kelompok kecil yang ingin mengisi 

waktu luang mereka seperti mengunjungi saudara, berbelanja, rekreasi dan 

menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh hotel. 

 

Bardi dalam buku yang berjudul Hotel Front Office Management membagi 

tujuh kriteria pengunjung hotel (2007, hal. 39) yang terdiri dari: 

1. Leisure Time 

Leisure Time merupakan pengunjung yang menginap di hotel dengan tujuan 

untuk berlibur. 
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2. Pleasure Concept 

Pleasure Concept  merupakan pengunjung yang ingin menikmati liburan 

tanpa terganggu oleh pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. 

3. Discretionary Income 

Discretionary Income merupakan pengunjung yang mempunyai pekerjaan 

ganda atau penghasilan tambahan sehingga ingin menghabiskan pendapatan 

tambahannya dengan berlibur. 

4. Family Size 

Family Size merupakan pengunjung hotel yang terdiri dari satu anggota 

keluarga atau lebih dengan tujuan ingin berkumpul bersama dan menikmati 

liburan. 

5. Business Travel 

Business Travel merupakan pengunjung yang mempunyai keperluan bisnis 

atau organisasi tertentu disuatu wilayah atau daerah tertentu. 

6. Female Business Travel 

Female Business Travel merupakan pebisnis wanita yang mempunyai 

keperluan dinas tertentu. 

7. Travel as Experience 

Travel as Experience merupakan pengunjung yang menginap dengan tujuan 

untuk menikmati perjalanannya sebagai suatu pengalaman hidup yang tidak 

terlupakan. 
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2.3 Desain 

Lauer dan Pentak (2008, hal. 4) menjelaskan desain merupakan lawan kata dari 

kesempatan. Pada dasarnya dalam percakapan sehari-hari, segala sesuatu terjadi 

karena desain. Kebanyakan orang mempunyai suatu rencana dan merencanakan 

sesuatu, namun seorang seniman atau desainer merencanakan dengan 

memasukkan elemen-elemen grafis untuk menunjukkan suatu pesan visual. Lauer 

dan Pentak lebih jauh menjelaskan bahwa seni berperan sebagai bentuk 

komunikasi. Seorang seniman atau desainer ingin berkata sesuatu kepada 

masyarakat yang melihatnya. Solusi yang baik yaitu tidak hanya gambar saja, 

tetapi juga harus ada komunikasi atau interaksi. Ada beberapa elemen dalam seni 

yang dapat dimasukkan ke dalam bentuk komunikasi. Pada dasarnya garis abstrak, 

warna, dan bentuk dapat sangat mengekspresikan ide maupun perasaan (2008, hal. 

6).  

2.3.1 Prinsip Desain 

Menghasilkan visualisasi promosi yang baik harus sesuai dengan elemen dan 

prinsip-prinsip desain. Dalam perancangan visualisasi promosi ada prinsip-prinsip 

desain yang perlu diperhatikan sehingga dapat menghasilkan visualisasi promosi 

yang menarik dan mencapai ke benak target yang dituju. Prinsip-prinsip desain 

yang dibagi oleh Lauer dan Pentak dalam bukunya yang berjudul Design Basics 

yaitu sebagai berikut : 

1. Unity (Kesatuan)  

Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang mempunyai harmoni serta 

keselarasan dari unsur-unsur yang tersusun, dengan menyatukan objek dari 
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masing-masing elemen desain sehingga menjadikan objek-objek tersebut 

mempunyai hubungan visual satu sama lain (2008, hal. 28).  

 

Gambar 2.20 Unity 

(sumber: vanseodesign.com) 

 

2. Focal Point (Emphasis)  

Emphasis merupakan suatu elemen yang terlihat lebih jelas dibandingkan 

elemen lainnya sehingga membuat yang melihatnya menjadi tertarik (2008, 

hal. 56).  

 

 Gambar 2.21 Emphasis 

(sumber: moodle2.rockyview.ab.ca) 
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3.  Proportion (Skala) 

Baik skala maupun proporsi keduanya mengacu kepada ukuran. Setiap karya 

seharusnya memiliki keserasian ukuran sehingga menjadikan suatu objek lebih 

proposional jika dibandingkan dengan objek lainnya (2008, hal. 72).  

  

 

 

 

 

 

  

4. Balance (Keseimbangan) 

Keseimbangan menjadi hal yang dibutuhkan di dalam setiap karya seni. 

Keseimbangan tidak dapat diukur namun dapat dirasakan. Keseimbangan yang 

terdapat dalam karya seni menjadikan sesuatu tidak ada yang lebih berat 

dibandingkan objek lainnya (2008, hal. 90). 

 

 

Gambar 2.22 Propotion 

(sumber: visscom.wordpress.com) 

Gambar 2.23 Balance 

(sumber: char.txa.cornell.edu) 
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5. Rhythm (Irama) 

Irama merupakan salah satu istilah yang sering diasosiasikan dengan indera 

pendengaran. Tanpa kata-kata, musik dapat membawa kita menggerakan kaki 

lalu menari. Irama dapat menjadi suatu sensasi visual. Irama dalam desain 

merupakan suatu pengulangan dari bentuk-bentuk rupa atau pengulangan suatu 

objek (2008, hal. 114). 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Elemen Desain 

Selain menerapkan prinsip-prinsip desain ke dalam suatu desain, elemen desain 

merupakan hal pendukung utama sehingga desain yang dihasilkan dapat lebih 

baik. Lauer dan Pentak dalam bukunya yang berjudul Design Basics menjelaskan 

bagian-bagian dari elemen desain sebagai berikut (2008, hal. 126) : 

1. Garis 

Garis dibuat dari gerakan dan kemampuan yang kergaman yang tidak terbatas. 

2. Bentuk 

Daerah visual yang dapat dirasakan, dapat terbentuk dari suatu garis maupun 

warna. 

Gambar 2.24 Rhythm 

(sumber: architecturexpression3.wikispaces.com) 
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3. Pattern (Pola) 

Pola merupakan suatu istilah dalam mendesain. Pola menimbulkan pemahaman 

mengenai sebuah “pola baju” atau template, dan memiliki arti yang lebih 

umum yaitu mengacu kepada pengulangan motif suatu desain. 

2.3.3 Warna 

Edwards (2004, hal. 14) mengatakan bahwa  Teori warna merupakan 

pembelajaran suatu aturan, ide, dan prinsip-prinsip yang diterapkan ke dalam 

warna sebagai topik utama, terkadang beberapa seniman bekerja untuk mencoba 

menggabungkan beberapa pigmen warna. Edwards juga menjelaskan mengenai 

color wheel yang merupakan cara cepat dalam pencampuran warna tersier. 

Seniman pada masa lalu sangat bekerja keras untuk memahami warna serta 

memikirkan penempatan warna ke dalam struktur warna yang dapat digunakan 

(2004, hal. 48). 

 

 

 

 

 

Rustan (2009, hal. 72) menjelaskan bahwa pemilihan warna haruslah tepat 

dikarenakan untuk mendapatkan makna yang tepat dalam mendesain. Riset 

mendalam merupakan hal terpenting untuk mengetahui makna dari setiap warna. 

Gambar 2.25 Color Wheel 

(sumber: willkempartschool.com) 
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Riset tersebut dapat dilakukan melalui pengenalan psikologi, budaya, dan 

komunikasi. Setiap budaya dari suatu daerah atau negara memiliki cara pandang 

yang berbeda-beda dalam mendefinisikan arti dari warna.  

Berikut ini adalah beberapa penjabaran warna yang dijelaskan oleh Rustan 

dalam bukunya yang berjudul Mendesain Logo (2009, hal. 73) : 

1. Merah : Darah, amarah, pertarungan, penghormatan, hasrat. 

2. Ungu : Romantis, harga diri, kehalusan, kebingungan, kreativitas. 

3. Abu-abu : Keamanan, polusi, netral, bosan, seimbang. 

4. Biru : Dingin, udara, bijaksana, laut, idealism. 

5. Jingga : Energy, kebahagiaan, sombong, Buddhisme, energi. 

6. Putih : Suci, kebenaran, takut, menyerah, kosong. 

7. Hijau : Cemburu, abadi, tulus, lingkungan, harmoni. 

8. Cokelat : Tradisi, kasar, simple, bosan, cermat. 

9. Hitam : Klasik, pemberontakan, kejahatan, serius, sukacita. 

10. Kuning : Bahagia, optimis, bergaul, persahabatan, bahaya. 

11. Pink : Feminim, cinta, perkawinan, kagum, syukur. 

2.3.4 Tipografi 

Rustan (2011, hal. 16) menerangkan bahwa tipografi merupakan suatu ilmu untuk 

mempelajari huruf. Tipografi mempunyai peran dalam penyampaian pesan, 

informasi, serta suatu pengekspresian sikap dan pandangan (Rustan, 2011, hal. 

126). Jury dalam bukunya yang berjudul What is Typography? medefinisikan 

tipografi sebagai suatu disiplin serta praktek yang dapat menengahi antara isi 
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pesan serta penerima pesan. Untuk memahami tata bahasa tipografi, seseorang 

harus mempunyai pengetahuan serta pemahaman bahasa dan bagaimana 

fungsinya dilingkungan sosial (2006, hal. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Layout 

Ambrose dan Harris (2005, hal. 11) menjelaskan bahwa layout merupakan suatu 

tata letak yang tersusun dan memiliki unsur-unsur desain serta memiliki penataan 

yang mengandung estetika secara keseluruhan. Ambrose dan Harris juga 

memberitahukan tujuan dari layout yaitu penyampaian pesan kepada audience 

melalui tampilan visual serta membuat para audience dapat memahami maksud 

dari informasi tersebut baik melalui media cetak maupun elektronik. 

 

 

 

Gambar 2.26 Gutternberg’s Blackletter 

(sumber: blog.hackberry-fonts.com) 

Gambar 2.27 Layout 

(sumber: padistudio.wordpress.com) 
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