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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Susu Kacang 

Menurut Pridia (2014) Mengkonsumsi susu dari kacang adalah alternatif bagi 

mereka yang memang tidak bisa mengonsumsi susu hewani atau bahkan tidak 

suka akan rasa susu hewani. Kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi walaupun 

punya kandungan gizi yang berbeda. Susu kacang banyak dipilih oleh masyrakat 

karena cenderung tidak berbau dan dapat dikonsumsi oleh mereka yang menganut 

gaya hidup vegetarian (hlm. 7).  Susu yang berasal dari kacang bebas laktosa, 

sehingga cocok untuk kamu yang alergi susu sapi  dan memiliki kandungan 

vitamin B dan D yang tinggi. (hlm. 8). 

Pridia (2014) menjelaskan Ada berbagai macam jenis susu yang berasal 

dari kacang-kacangan, antara lain almond , hazelnut, dan mede. Di pasaran sering 

tercantum kata raw nut milk yang memiliki arti susu yang berasal dari kacang 

yang hanya diolah dengan air matang tanpa direbus dan langsung dikonsumsi, 

namun susu jenis ini tidak tahan lama di udara terbuka (hlm. 8). Oski (2013) juga 

menjelaskan bahwa menurut Dr. Lewis A. Barness Raw adalah kacang-kcangan 

yang dalam prosesnya tidak dipanggang atau diolah lebih dulu atau kacang 

mentah (hlm.58). Hal ini membuat protein, serat, vitamin E, Magnesium, 

Selenium, Magnesium, Zink,  dan calcium dalam kacang-kacangan tidak 

berkurang khasiatnya. Minuman yang terbuat dari kacang-kacangan mentah 

dekenal dengan nama raw milk (hlm. 59). 
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2.1.1.  Kacang Almond 

Pidia (2014) Kacang almond merupakan minuman yang populer di kawasan timur 

tengah. Susu yang terkenal mahal ini merupakan minuman keseharian masyarakat 

timur tengah. Indonesia sendiri kepopuleran kacang almond meningkat do tahun 

2000-an (hlm. 7). 

 Pidia (2014) Kacang almond memiliki asam lemak tak jenuh di dalamnya 

yang membantu mengurangi kolestrol jahat di dalam darah, kacang almond juga 

memiliki vitamin E yang tinggi sehingga baik bagi kulit dan enzim probiotik yang 

meningkatkan jumlah bakteri baik untuk membantu kesehatan pencernaan (hlm. 

10). Oski (2013) juga menambahkan kacang almond memiliki kandungan zat besi 

dan kalsium yang tinggi. Manfaat mengkonsumsi kacang almond lainnya adalah 

dapat memperkecil resiko diabetes, menstabilkan silkulasi darah, dan 

meningkatka kesehatan jantung (hlm. 66). 

2.1.2.  Kacang mede 

Pridia (2014) menjelaskan bahwa biji buah mete ini ternyata kaya akan tembaga 

yang bisa menangkal radikal bebas serta merupakan komponen penting penyusun 

tirosinase yang membantu mengkonversi tirosin ke melanin, pigmen pemberi 

warna rambut dan kulit. Kacang ini juga memiliki asam oleat yang berlimpah, 

yaitu sejenis lemak tak jenuh tunggal untuk kesehatan jantung (hlm. 12). 

 Pridia (2014) juga menambahkan bahwa kacang mede dapat menurunkan 

berat badan, menurunkan indeks massa tubuh, juga menurunkan lingkar pinggang 
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karena kandungan protein yang tinggi sehingga dapat mengenyangkan jika 

dikonsumsi (hlm. 13). 

2.1.3.  Kacang Hazelnut 

Pridia (2014) menjelaskan Kacang Hazelnut adalah kacang yang masuk dalam 

golongan spesies Filbert. Kacang ini memiliki tekstur kulit yang berserat dan 

berbentuk bulat. Kacang hazelnut ini mirip dengan bumbu dapur kemiri. Kacang 

ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Asam lemak yang terkandung 

didalamnya mirip dengan asam lemak yang terdapat dalam ASI (hlm. 14). 

Oski (2013) menjelaskan Selain banyak mengandung protein dan asam 

lemak tak jenuh, kacang hazelnut ini juga kaya akan kandungan thiamin dan 

vitamin B. kandungan minyak yang terdapat pada kacang hazelnut ini memiliki 

aroma yang khas. Penelitian yang dilakukan oleh University of Georgia 

menemukan bahwa asam lemak dari hazelnut dapat membuat kandungan nutrisi 

pada susu formula jadi lebih lengkap. (hlm. 69). 

Pridia (2014) Karena kandungan gizinya yang cukup banyak, maka kacang 

hazelnut ini akan memiliki khasiat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh, antara 

lain mengandung berbagai fitokimia seperti proantosianidin, quecertin, dan 

kaempherol. Proantosianidin yang terdapat dalam kacang hazelnut ini berfungsi 

untuk menjaga kesehatan otak dan meningkatkan sirkulasi darah yang menuju ke 

otak, manfaat lainnya adalah  menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan 

juga baik untuk jantung dan memiliki sifat anti-karsinogenik karena kandungan 
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alpha-tocopherol, yaitu varian Vitamin E yang dikenal memiliki kekuatan untuk 

menurunkan risiko timbulnya kanker kandung kemih lebih dari 50% (hlm. 15). 

2.2.  Desain Komunikasi Visual 

Menurut Supriyono (2010)  Desain komunikasi visual adalah perpaduan antara 

seni rupa (visual art) dan keterampilan komunikasi untuk tujuan bisnis (hlm. 9). 

Suyanto (2010) juga menjelaskan desain komunikasi visual adalah keterampilan 

seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri seperti periklanan, 

penjualan produk dan menciptakan identitas visual (hlm. 22). Desain komunikasi 

visual memiliki Peran utama yaitu untuk mengkomunikasikan pesan atau 

informasi kepada audiens dengan berbagai bentuk visual (Supriyono, 2010, hlm. 

10). 

2.2.1.  Elemen Desain Grafis 

Anggraini (2014) menyatakan terdapat enam elemen dalam desain yaitu garis, 

bentuk, tekstur, kontras, ukuran dan warna. (hlm. 32) 

Penulis menggunakan elemen-elemen dalam desain grafis untuk 

merancang tugas akhir media promosi Nutty Jakarta. 
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2.2.2.  Prinsip Desain 

Supriyono (2010) menjelaskan bahwa ada empat prinsip dasar dalam desain, 

yaitu: 

1. Keseimbangan (balance) 

keseimbangan adalah pembagian berat yang sama, baik secara visual 

maupun optik. Sebuah desain dikatakan seimbang apabila obyek pada 

bagian kiri atau kanan, bagian atas atau bawah terkesan sama berat terdapat 

dua macam Keseimbangan yaitu simetris (formal) dan Keseimbangan 

asimetris (informal) (hlm. 87). 

2. Penekanan (emphasis) 

Penekanan merupakan salah satu prinsip dasar tatarupa yang harus ada 

dalam karya seni dan desain. Dominasi berasal dari kata dominance yang 

berarti keunggulan. Hal ini sangat penting karena dalam sebuah desain 

harus ada satu unsur yang menjadi pusat perhatian sehingga mencapai nilai 

artistik. Informasi yang paling penting untuk disampaikan kepada konsumen 

harus ditonjolkan secara mencolok melalui elemen visual yang kuat (hlm. 

89). 

3. Irama (rhythm) 

Irama adalah pengulangan gerak atau penyusunan bentuk secara berulang-

ulang. Irama dapat berupa repetisi atau variasi. Repetisi merupakan elemen-

elemen yang dibuat secara berulang-ulang dan konsisten, sedangkan variasi 
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adalah pengulangan elemen visual disertai perubahan bentuk, ukuran atau 

posisi (hlm. 94). 

4. Kesatuan (unity) 

Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat penting. Tidak 

adanya kesatuan dalam sebuah karya desain akan membuat karya tersebut 

terlihat tidak memiliki hubungan satu sama lain atau dapat diartikan kacau-

balau. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Tidak adanya 

prinsip unity dalam desain membuat karya desain tidak nyaman untuk 

dipandang (hlm. 97). 

2.2.3.  Tinjauan Warna dalam Media Promosi 

Anggraini (2014) menjelaskan warna merupakan unsur penting dalam obyek 

desain. Warna dapat mewakili identitas atau citra yang ingin disampaikan. Warna 

dapat meningkatkan mood, menggambarkan citra sebuah perusahaan dan lainnya. 

Warna juga dapat memberikan kesan yang ingin disampaikan dalam suatu desain. 

Contohnya bila ingin menampilkan kesan jantan, tangguh, dan bersih warna biru 

adalah yang lebih cocok mewakili hal tersebut (hlm. 37). 

Warna memiliki simbol, arti dan makna-makna yang universal, 

diantaranya Warna merah memiliki arti  emosional dan cenderung ekstrim dan 

menyimbolkan agresivitas, keberanian, semanagat, percaya diri, gairah, kekuatan, 

dan vitalitas. Sementara warna coklat Merupakan warna netral yang natural, 

hangat, membumi dan stabil, menghadirkan kenyamanan, anggun, kesejaterahan, 

dan elegan. Jika ingin menampilkan kesan persahabatan, optimisme, santai, 
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gembira, harapan dan toleran warna kuning merupakan warna yang cocok untuk 

melambangkan hal tersebut (Anggraini, 2014, hlm. 38). 

 

2.2.4.  Tinjauan Tipografi dalam Media Promosi 

Menurut Sihombing (2003) tipografi adalah representasi visual dari sebuah bentuk 

komunikasi verbal dan merupakan properti visual yang pokok dan efektif 

(hlm.58).  

Supriyono (2010) menyatakan Tipografi adalah ilmu dalam dunia desain 

yang mempelajari tentang huruf dan karakteristiknya sehingga dapat 

menggunakan jenius-jenis huruf yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu 

(hlm.19). Dalam memilih jenis huruf ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu 

legibility dan readability. Legibility adalah tingkat kemudahan pembaca untuk 

mengenali dan dapat dengan mudah membedakan karakter-karakter huruf antara 

satu dengan lainnya. Sementara Readability adalah jenis huruf yang dipilih dan 

digunakan dalam sebuah teks (Supriyono, 2010, hlm. 24). 

2.2.5.  Tinjauan Tata Letak dalam Media Promosi 

Menurut Amborse (2005) layout atau tata letak adalah cara penyusunan elemen-

elemen desain yang disusun dalam suatu ruang dengan mempertimbangkan aspek 

fungsional dan estetika (hlm. 87). Rustan (2009) menjelaskan teori dasar tata letak 

memiliki prinsip-prinsip yang menjadi prinsip dasar desain grafis dengan tujuan 

sebagai dasar membuat tata letak yang baik (hlm. 74).  
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Saltz	   (2009)	   menyatakan	   bahwa	   warna	   dapat	   digunakan	   untuk	  

menyampaikan	   pesan	   tersembunyi	   (hlm.	   69),	   dimana	   perbedaan	   warna	   latar	  

belakang	   dengan	   tipografi	   dapat	   mempengaruhi	   tingkat	   keterbacaan	   suatu	  

media	   (hlm.	   28).	   Peletakan gambar dan teks memiliki tujuan utama yaitu agar 

pembaca dapat lebih mudah untuk mencerna semua informasi dengan efisien. 

Dalam menyusun layout unsur unity sangat penting. Unsur unity tersebut adalah 

harus ada kesatuan yang kuat dari seluruh penggunaan elemen-elemen grafis. 

Penggunaan tipografi, gambar, layout, dan warna harus selaras dan memiliki 

keterikatan dari awal sampai akhir sehingga membentuk kesatuan (Amborse, 

2005, hlm. 88).  

2.2.6.  Tinjauan Fotografi Produk dalam Media Promosi 

Aditiawan (2014) menyatakan bahwa foto produk adalah sebuah foto yang 

fungsinya untuk mengiklankan sebuah produk tertentu (hlm. 19). Jenis foto 

produk sangat banyak seperti makanan, elektronik, hingga fashion. Karena 

sifatnya iklan, fotografer diharuskan mengerti kelebihan dan kekurangan produk 

(hlm. 20). Terutama brand image yang diinginkan oleh produk tersebut (hlm. 21). 

Campbell (2013) menyatakan bahwa fotografi produk membutuhkan teknik 

dan pencahayaan (hlm. 188), dimana pencahayaan dapat bersifat alami (matahari) 

dan buatan (hlm. 186). Cahaya buatan dapat dibuat menggunakan beberapa 

peralatan di studio, seperti lampu dan foam untuk memantulkan cahaya (hlm. 

186). Teknik dalam pemotretan produk adalah mengutamakan penampilan produk 

(hlm.188). contohnya produk susu, biasanya ditambah dengan lem pada 
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pemotretan sereal untuk menjaga sereal tidak tenggelam di dalam susu dan tidak 

menjadi terlalu basah (hlm.188).  

2.3.  Promosi 

Morissan (2010) menjelaskan promosi berkaitan dengan kata pemasaran. 

Pengertian pemasaran yang paling popular adalah penjualan. Pengertian lain 

mengenai pemasaran adalah segala kegiatan yang terkait dengan promosi (hlm. 

11). Michael Ray dalam buku Komunikasi pemasaran terpadu menjelaskan 

promosi adalah koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk 

membangun berbagai saluran informasi untuk menjual barang atau jasa 

(Morissan, 2010, hlm. 16).  

Rustan (2008) menjelaskan terdapat dua jenis kegiatan pemasaran dalam 

melakukan promosi yaitu (hlm.100) Above The Line (ATL) dan Below The Line 

(BTL). ATL merupakan teknik pemasaran yang tidak dapat dibatasi. Teknik 

promosi ini sesuai untuk produk dengan cangkupan yang luas, media yang 

tergolong didalamnya adalah massa televisi, radio, website, dan search engine. 

Media ATL kurang menyentuh target audiensnya secara personal karena 

jangkauannya yang luas. Sementara BTL digunakan untuk target audiens yang 

lebih sempit karena peredarannya terbatas. Media yang termasuk dalam below the 

line diantaranya poster, flyer, brosur, iklan majalah, dan surat kabar. 

2.3.1.  Fungsi dan Tujuan Promosi 

Ardhi (2013) menjalaskan bahwa secara garis besar promosi memiliki fungsi agar 

dapat menarik perhatian audiens, menciptakan daya tarik, dan mengembangkan 
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pengetahuan audiens akan suatu produk (hlm. 8). Alma (2006) juga menjelaskan 

promosi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar 

mereka dapat menjadi kenal dengan produk yang ditawarkan sebuah perusahaan 

kepada mereka dan kemudian ingin membeli produk tersebut (hlm. 179). 

Sementara Ardhi (2013) menambahkan promosi memiliki tujuan yaitu 

menginformasikan produk, membujuk pembeli, dan suatu mengingat produk atau 

brand tertentu (hlm.9). 

2.4.  Media Promosi 

Farese (2006) menjelaskan bahwa media adalah alat untuk menyampaikan pesan 

periklanan kepada masyarakat (hlm. 401). Media promosi dapat digolongkan ke 

dalam empat kategori, yaitu : 

1. Media Cetak  

Media cetak merupakan media yang paling tua dan efektif diantara 

tipe periklanan yang lain. Media cetak dapat berupa iklan di koran, 

majalah, surat langsung, dan papan iklan (hlm. 402). 

2. Media Penyiaran  

Media penyiaran merupakan media yang populer dimana masyarakat 

banyak menghabiskan waktu menggunakan barang-barang elektronik 

dalam kehidupan sehari-hari. Media penyiaran mencakup iklan di 

radio dan televisi (hlm. 406). 
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3. Iklan Online  

Iklan online adalah bentuk iklan yang menggunakan surat elektronik 

atau media yang memerlukan jaringan internet. Media ini mulai 

banyak digemari oleh masyarakat karena dapat menjangkau wilayah 

yang lebih luas. Iklan online mencakup iklan banner, iklan pop-up 

dan iklan pada media sosial (hlm. 407). 

4. Media Khusus  

Media khusus menggunakankan benda-benda yang menampilkan 

nama atau logo pemasang iklan. Benda-benda yang dipilih pada 

umumnya merupakan benda yang sering digunakan dan diletakan di 

tempat yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Media khusus 

mencakup topi, kalender, pena dan pensil (hlm. 407). 

2.4.1.  Bentuk Media Promosi 

1. Brosur 

Ardhi (2013) menjelaskan media ini mirip flyer, perbedaannya adalah 

terdapat pada bentuk. Brosur berbentuk seperti buku dan mempunyai 

beberapa halaman. Media ini mampu menawarkan dan menginformasikan 

produk dengan terperinci (hlm. 18). Rustan (2009) menjelaskan bahwa 

brosur adalah suatu media pemasaran yang memiliki ukuran yang 

bervariasi dan jumlah elemen yang lebih banyak dibandingkan dengan 

flyer (hlm. 103). Brosur memiliki banyak variasi lipatan, dimana lipatan 

tersebut menjadi halaman-halaman (hlm. 106).  
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2. Banner 

Ardhi (2013) menjelaskan banner adalah media promosi yang bisa 

diletakkan dimana saja dan tidak memakan banyak tempat. Selain itu 

banner adalah media yang mudah untuk dibongkar pasang untuk kemudian 

dibawa dan dipindahkan ke lokasi lainnya (hlm. 58).  

3. Stiker 

Ardhi (2013) Media ini sangat atraktif untuk digunakan dalam segala 

suasana. Stiker bisa dibagian ke siapa saja secara gratis maupun bersyarat 

dalam setiap kesempatan (hlm. 28). Kreasi stiker yang menarik akan 

dengan mudah memikat audiens. Media ini juga fleksibel dapat ditempel 

dimana saja, salah satu contohnya adalah mobil (hlm. 30) 

4. Iklan Media cetak  

Ardhi (2013) menjelaskan iklan media cetak sering ditemui dalam surat 

kabar, tabloid, dan majalah. Karakteristik media ini adalah memiliki 

segmentasi pembaca yang jelas (hlm. 36). Penyajian informasi dengan 

bahasa penulisan yang menarik serta dukungan grafis yang menawan turut 

menentukan keberhasilan suatu promosi (hlm. 38). 

5. Poster 

Ardhi (2013) menjelaskan poster merupakan media luar ruang yang sering 

digunakan dan mudah ditemui dimana dan kapan saja (hlm. 39). Poster 

memiliki fungsi sebagai penyampaian suatu pengumuman, promosi 
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layanan jasa dan produk dan propaganda. Perbedaan media promosi poster 

dengan lainnya adalah hanya ditempel dan tidak dipindah (hlm.40). 

6. Media sosial 

Ardhi (2013) menjelaskan media sosial yang sedang berkembang saat ini 

menumbuhkan kepentingan-kepentingan baru, salah satunya adalah 

promosi. Media yang popular saat ini untuk dijadikan media promosi 

adalah Facebook dan Twitter (hlm. 68). 

7. Motor delivery 

Ardhi (2013) menjelaskan alat transportasi yang dimiliki perusahaan atau 

penjual merupakan salah satu bentuk media promosi yang efektif. 

Biasanya terdapat identitas berupa logo, nomor telepon, alamat, hingga 

produk yang dijual. Selain itu keadaan kendaraan ini secara tidak langsung 

menaikan citra perusahaan. Pizza Hut adalah salah satu contohnya, ketika 

melakukan aktifitas maka secara langsung dapat terlihat brand dari 

perusahaan tersebut (hlm. 54). 
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