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2.1  Teori Umum 

2.1.1 Teori Desain Grafis 

Desain Komunikasi visual pada sekarang ini sering disebut dengan desain grafis, 

karena memang memiliki inti pembahasan yang sama yaitu seperti desain 

ilustrasi, tipografi, warna hingga layout. Desain merupakan suatu hal yang tidak 

luput dari kehidupan kita sehari-hari, karena kita hidup di kelilingi oleh sebuah 

desain. Seperti dalam sebuah periklanan,kita sering menjumpai sebuah 

brosur,billboard hingga spanduk. Itu semua merupakan hasil dari sebuah desain 

grafis. 

2.1.2 Definisi Desain Grafis 

Ana Yuliastanti dalam bukunya yang berjudul Bekerja Sebagai Desain Grafis 

mendefinisikan desain grafis sebagai “Salah satu terapan dari seni lukis (gambar) 

yang memberikan kebebasan kepada sang desainer untuk memilih, menciptakan, 

dan mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas media” 

(2008, hal. 10). Sedangkan M.Suyanto dalam bukunya yang berjudul Aplikasi 

Desain Grafis untuk Periklanan, desain grafis dapat didefinisikan sebagai 

“Aplikasi dari ketrampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan 

industri (yang biasa disebut seni komersial)” (2004, hal.27).

Perancangan Media..., Revydia Rifani Darmawan, FSD UMN, 2014
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Definisi terakhir berdasarkan buku Tipografi dalam Desain Grafis dari 

Danton Sihombing yaitu “Desain grafis adalah bidang yang penuh dengan 

tantangan kreatif dan artistik” (2001, hal. vii ). Dari ke-tiga definisi yang telah di 

sebutkan dapat disimpulkan bahwa desain grafis adalah ketrampilan seni sesuai 

kebebasan sang desainer untuk menciptakan sesuatu hal yang kreatif. 

2.1.3 Unsur-unsur Desain Grafis 

Dalam buku yang  berjudul “Desain Komunikasi visual-teori dan aplikasi” oleh  

Rakhmat Supriyono (2010, hal. 57) mengatakan bahwa Desain grafis memiliki 

enam unsur, yaitu sebagai berikut :  

1. Garis  

Garis tidak memiliki kedalaman akan tetapi hanya memiliki ketebalan 

dan panjang. Wujud garis sangat bervariasi sesuai kebutuhan dan 

memiliki arti masing – masing,seperti garis lengkung memiliki arti 

lembut dan luwes, garis zig-zag memiliki kesan keras dan dinamis, 

garis tak beraturan berkesan tidak formal dan fleksible. 

     Gambar 2.1 Jenis – Jenis Garis 

( Sumber : Buku “Desain Komunikasi visual-teori dan aplikasi” hal.58) 
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Garis merupakan elemen visual yang dapat dipakai di mana saja dengan 

tujuan untuk memperjelas dan mempermudah pembaca. Dalam pemakaian 

sebuah garis sebaiknya harus memiliki sebuah konsep dan tujuan agar 

tidak membuat desain menjadi terlihat berantakan dan menggangu 

komposisi desain yang dapat membingungkan pembaca. Garis perlu 

diperhitungkan secara cermat agar tidak terlihat dipaksakan.  

Gambar 2.2  Angka “2” yang menggunakan elemen garis, karya Lennart Wolfert 

( Sumber : Buku “Desain Komunikasi visual-teori dan aplikasi” hal.66) 

2. Bidang (Shape) 

Semua bentuk yang memiliki dimensi tinggi dan lebar disebut bidang. 

Bidang terdiri dari bentuk-bentuk non-geometris yang tidak beraturan 

dan geometris seperti lingkaran, segitiga, segiempat, elips, dan 

sebagainya. Bentuk non-geometris memiliki kesan tidak 

formal,santai,dan dinamis sedangkan bentuk geometris memiliki kesan 

formal. 
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          Gambar 2.3 Bidang geometris dan tidak beraturan 

( Sumber : Buku “Desain Komunikasi visual-teori dan aplikasi” hal.67) 

Area kosong di antara elemen-elemen visual dan ruang kosong di 

antara foto dapat disebut juga sebagai bidang. Untuk menambah 

kenyamanan sebuah bacaan dapat menambahkan bidang kosong yang 

mengelilingi judul, foto, ilustrasi, dan elemen lainnya sehingga terlihat 

nyaman dan tidak berdesakan.  

3. Warna (Color) 

Warna merupakan salah satu elemen visual yang paling menarik. 

Dalam penggunaan warna harus berhati-hati karena jika pemakaiannya 

kurang tepat maka dapat merusak citra sebaliknya jika penggunaan 

warna dengan tepat maka dapat menciptakan sebuah mood yang bagus. 

Warna soft memberikan kesan lembut  dan tenang sedangkan warna 

yang kontras memberikan kesan kuat,dinamis,dan meriah. 
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Dalam seni rupa, warna dapat di lihat dari tiga dimensi,yaitu : 

 Hue – Pembagian warna berdasarkan nama-nama warna 

seperti merah,biru,hijau,kuning, dan seterusnya. 

 Value – Terang gelapnya warna. 

 Inntensity – Tingkat kejernihan warna. 

Hue dibagi menjadi tiga golongan yaitu warna primer,sekunder dan 

tersier. Warna primer yaitu warna merah,biru,kuning, warna 

sekunder yaitu warna percampuran antara dua warna primer, warna 

tersier yaitu kuning-oranye, kuning-hijau, biru-ungu, merah ungu, 

biru-hijau dan merah-oranye.  

Gambar 2.4 Color Wheel 

          (sumber:http://ezdiydecorating.com) 

Dalam percetakan hanya terdapat empat warna pokok yang disebut 

CMYK (cyan,magenta,yellow,black). Secara visual warna dibagi 

menjadi dua golongan yaitu warna dingin dan warna panas. Warna 

dingin memberi kesan pasif dan damai seperti warna 
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hijau,biru,ungu sedangkan warna panas memberikan kesan hangat 

dan aktif seperti warna merah, oranye, kuning. 

4. Gelap – Terang (Value) 

Value merupakan sebuah nilai gelap-terangnya dalam desain grafis. 

Gelap-terang ditentukan oleh warna yang kontras. Sebuah warna 

terang akan lebih terlihat jelas jika dipadukan dengan background yang 

gelap, dan sebaliknya warna yang gelap akan jelas terlihat jika 

menggunakan background dengan warna yang terang. Warna-warna 

yang kontras biasanya digunakan untuk memberikan informasi dan 

menekankan sebuah pesan yang ingin disampaikan. Komposisi warna 

yang kurang kontras berkesan damai,tenang dan statis, sedangkan 

warna yang tinggi kontrasnya berkesan energic,dinamis,serta kuat. 

Dalam desain warna hitam meruoakan warna yang paling gela dan 

putih mwnjadi warna yang paling terang  

Gambar 2.5 Poster dengan warna yang kontras  

(sumber: http://www.wsib.on.ca) 
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5. Tekstur (Texture) 

Tekstur merupakan halus atau kasarnya dari sebuah permukaan. 

Seperti tekstur dari sebuah pohon yang kasar dan tekstur kaca yang 

halus. Dalam sebuah program di komputer terdapat banyak jenis 

tekstur yang halus dan kasar yang dapat menimbulkan sebuah citra 

visual tertentu.  

           Gambar 2.6 Tekstur pohon yang kasar 

              (Sumber http://barcad.blogspot.com) 

6. Format  

Format merupakan besar-kecilnya ukuran sebuah elemen visual. 

Ukuran objek yang cenderung lebih besar memiliki sifat yang lebih 

penting untuk di sampaikan, sedangkan ukuran yang kecil bersifat 

informasi yang kurang penting. Sebuah warna,bentuk,posisi harus di 

perhatikan kontras dan ukurannya agar tidak membingungkan 

pembaca. Besar-kecilnya huruf harus diperhitungkan agar 

memudahkan dalam membaca. Jangan meletakan semua informasi 

dengan ukuran yang besar dengan mengangap semua indormasi 

tersebut penting,karena yang terjadi adalah pembaca akan pusing 

Perancangan Media..., Revydia Rifani Darmawan, FSD UMN, 2014
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memilih yang mana yang akan di baca terlebih dahulu karena 

visualnya yang  terlihat penuh dan sesak. Urutkan informasi yang 

paling penting terlebih dahulu,kemudian di lanjutkan dengan informasi 

yang kurang penting hingga yang tidak penting. 

           Gambar 2.7 Poster, mudah menemukan  teks  yang harus di baca pertama 

  (sumber : http://www.harlequinprint.co.uk/posters.html) 

2.1.4  Prinsip – Prinsip Desain Grafis 

Dalam buku yang  berjudul “Desain Grafis – untuk periklanan” oleh  M.Suyanto 

(2004, hal. 57) mengatakan bahwa desain grafis memiliki lima prinsip- prinsip 

dasar yaitu : 

1. Prinsip Keseimbangan  

Keseimbangan merupakan suatu kesamaan dalam bobot. Dalam 

keseimbangan harus terdapat keterkaitan bersama,terlihat bersatu, dan 

harmonis. Konsep keseimbangan ini harus memiliki titik keseimbangan 
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antara komposisi sebelah kanan dan kiri, maupun komposisi atas dan 

bawah yang harus memiliki komposisi yang sama 

Gambar 2.8 Keseimbangan formal  

(Sumber: http://desktoppub.about.com/od/designprinciples )  

2. Prinsip Titik Fokus  

Prinsip titik fokus ini merupakan suatu titik yang pertama di lihat oleh 

konsumen. Dalam desain grafis prinsip titik fokus ini dibutuhkan karena 

dalam melihat sebuah informasi visual harus ada titik fokusnya dimana 

pembaca akan melihat titik fokus tersebut terlebih dahulu ,kemudian 

dilanjutkan dengan melihat elemen visual yang lain di sekitarnya. 

  Gambar 2.9 Iklan yang menggunakan prinsip titik focus 

          (Sumber:  http://desaingrafisonline.blogspot.com/ ) 

Perancangan Media..., Revydia Rifani Darmawan, FSD UMN, 2014
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3. Prinsip Hirarki Visual 

Prinsip hirarki visual ini merupakan prinsip mengatur elemen yang 

berhubungan langsung dengan titik fokus. Hal pertama yang dilihat adalah 

titik fokusnya kemudian diikuti dengan elemen yang lainnya. Ini 

merupakan urutan elemen mana yang dilihat pertama kemudian urutan 

kedua dan selanjutnya. 

   Gambar 2.10 urutan hierarki visual 

    (Sumber: pzrservices.typepad.com) 

4. Prinsip Ritme 

Dalam desain grafis ritme adalah pola yang berulang. Ada pengulangan 

ada juga variasi, Pengulangan merupakan mengulang elemen visual secara 

konsisten sedangkan variasi merupakan perubahan sejumlah elemen 

seperti warna, ukuran, bentuk, posisi dan bobot.  
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      Gambar 2.11 Contoh iklan menggunakan prinsip pengulangan 

                (Sumber : desaingrafisonline.blogspot.com ) 

5. Prinsip Kesatuan 

Prinsip kesatuan dalam desain grafis merupakan prinsip 

mengorganisasikan semua elemen visual dalam suatu tampilan. Untuk 

mencapai kesatuan tersebut harus memahami seluruh unsur-unsur dan 

prinsip dari desain grafis untuk dapat di hubungkan satu sama lain agar 

memiliki ikatan.  

      Gambar 2.12 iklan dengan prinsip kesatuan aliran 

(Sumber : coloribus.com) 
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2.1.5  Ilustrasi 

Edi Purwanto (2007, hal. 7) mendefinisikan ilustrasi sebagai “Gambar yang 

berfungsi untuk menghidupkan tulisan.Bayangan yang ada dalam pikiran akan 

lebih jelas dengan bantuan gambar tersebut.Sebuah karya tulis akan lebih 

bermakna dan hidup jika di lengkapi dengan ilustrasi.Sehingga pembaca tidak 

akan jenuh akan hal yang dibacanya.” Dari definisi tersebut, bisa di simpulkan 

bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar yang menghias  sebuah buku bacaan agar 

tidak membuat pembaca cepat jenuh karena gambaran tersebut mewakili tulisan 

bacaan yang ada sehingga mudah di pahami oleh pembaca. 

Dalam buku yang  berjudul “What is Illustration?” oleh  Lawrence Zeegen 

(2009, hal. 6) mengatakan bahwa ilustrasi bukanlah sebuah seni dan juga 

bukanlah sebuah desain grafis. Sebagai suatu disiplin, ilustrasi berada di posisi 

antara seni dan desain grafis.ilustrasi menggambarkan tentang ekspresi pribadi 

dan juga memenuhi permintaan konsumen. Ilustrasi dibuat untuk membantu 

memahami tentang sesuatu agar memungkinkan untuk direkam, menjelaskan, dan 

di komunikasikan dalam kehidupan. Ilustrasi juga merupakan salah satu bentuk 

langsung dari komunikasi visual. 
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   Gambar 2.13 Contoh ilustrasi dalam bacaan 

          (Sumber : otakatikide.blogspot.com ) 

2.1.6  Tipografi 

Dalam buku yang  berjudul “Pengantar Tipografi” oleh  Adi Kusrianto  (2010, 

hal. 1) mendefinisikan tipografi sebagai “Ilmu yang berkaitan dengan aksara 

(karakter, aksara, type,type face) ” dan juga mengatakan bahwa tipografi itu sama 

hal nya dengan desain grafis yang memiliki unsur- unsur.  

Danton Sihombing (2001, hal. 28) mengatakan bahwa keluarga huruf 

merupakan pengembangan dari struktur asli dari bentuk dasar sebuah alphabet, 

dan perubahan pengembangan tersebut masih memiliki kesinambungan bentuk 

yang sama. Dalam keluarga huruf terdapat tiga bentuk pengembangan huruf yaitu 

berat, proporsi dan kemiringan. 

         Gambar 2.14 Bentuk pengembangan huruf 

   ( Sumber : Buku “Tipografi dalam desain grafis” hal.28 ) 
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2.1.7 Layout 

Dalam buku yang  berjudul “Desain Grafis – untuk periklanan” oleh  M.Suyanto 

(2004, hal. 95) mendefinisikan Layout sebagai “ Pengaturan huruf dan visual pada 

permukaan dua dimensi dalam sebuah cetakan atau halaman elektronik agar 

seluruh informasi dapat dibaca, jelas,dan menarik”. Prinsip – prinsip desain yang 

banyak digunakan dalam membuat layout adalah prinsip titik fokus, prinsip 

kesatuan, dan prinsip keseimbangan. Dalam mendesain layout banyak hal yang 

harus di pertimbangkan seperti unsur-unsur desain, kita harus dapat mengatur 

hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya dan juga 

mempertimbangkan visual, posisi, dan pengaturannya. 

 

2.1.8 Teori Periklanan  

Menurut M.Suyanto (2004, hal.1) Periklanan dapat didefinisikan sebagai “Salah 

satu tahap pemasaran produk barang atau jasa,baik penamaannya,pengemasannya, 

penetapan harga,dan distribusinya tercermin dalam periklanan.Tanpa periklanan, 

berbagai produk tidak akan dapat mengalir secara lancar ke tangan konsumen”. 

2.1.9 Media Periklanan 

Menurut Frans M. Royan (2007, hal.196) media periklanan ada dua macam yaitu 

media lini atas (Above The Line ) dan media lini bawah ( Below The Line).  
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 Above The Line 

Above The Line adalah sebuah kegiatan promosi yang melibatkan media 

seperti televisi, radio, internet, surat kabar, atau majalah, serta melalui 

billboard. Media lini atas ini memiliki biaya yang cukup tinggi. Berikut 

adalah kelemahan dan kekuatan iklan pada media Above The Line. 

1. Iklan Radio  

Iklan yang di promosikan melalui media radio ini dapat di dengar di 

mana saja sampai batas jangkauan siaran radio tersebut, iklan juga 

dapat diseusuaikan dengan event tertentu. Kelemahan media ini adalah 

hanya menggunakan perangkat audio saja bukan melalui visual. 

2. Iklan Televisi 

Iklan televisi memiliki keunggulan tersendiri karena memiliki suara, 

gambar yang bergerak, serta berwarna sehingga menarik. 

3. Surat Kabar 

Ruang iklan pada surat kabar ini dapat di sesuaikan dengan budget  

perusahaan. Kelemahan pada media ini adalah kualitas gambar yang 

akan di iklankan akan turun, karena kertas dari surat kabar 

menggunakan kertas yang berkualitas rendah. 
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4. Majalah 

Iklan yang menggunakan majalah akan memiliki kualitas gambar yang 

lebih baik dibandingkan dengan surat kabar, karena majalah memiliki 

kualitas kertas yang lebih baik.  Umur iklan pada majalah akan lebih 

lama di banding dengan surat kabar, karena majalah lebih sering 

disimpan dan pemilihan target pasar juga lebih spesifik.  

5. Internet  

Iklan melalui internet hemat biaya, dan sangat atraktif siapa saja yang 

berminat dapat segera menghunginya melalui email, dan iklan yang 

melalui media internet ini dapat di lihat secara global.  

6. Billboard 

Iklan melalui media di luar ruangan seperti ini memiliki kelebihan 

seperti semakin besarnya ukuran billboard  akan semakin menarik 

perhatian akan tertapi media ini membutuhkan biaya yang sangat 

mahal. 

 Bellow The Line 

Menurut Dendy Triadi (2010, hal. 5) Bellow the Line merupakan promosi 

penjualan yang bersifat jangka pendek yang bertujuan merangkul 

konsumen agar konsumen aware terhadap sebuah produk. Tidak seperti 

Above the line  yang dapat menjangkau masyarakat luas tetapi Bellow The 
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Line  dapat fokus langsung kepada konsumen yang lebih spesifik. Berikut 

contoh iklan Bellow the line  : 

1. X- Banner  

Media ini akan menghasilkan kualitas yang cukup bagus dengan harga 

yang lebih terjangkau. Biasanya berukuran 60x160cm dan penyangga 

yang berbentuk seperti huruf X agar mudah berdiri. 

2. Flyer  

Flyer juga sering disebut dengan brosur atau pamphlet yang umumnya 

di cetak pada kedua sisi dan di lipat, apabila hanya terdiri satu halaman 

saja biasa disebut dengan selebaran. Flyer  dibuat secara ringkas dan 

mudah di pahami dan juga di desain agar dapat menarik perhatian,dan 

dicetak dengan baik agar membuat citra yang baik pada produk 

tersebut. 

3. Flag Chain 

Media iklan ini terdapat di toko-toko seperti swalayan dan 

supermarket. Berbentuk seperti bendera-bendara kecil yang di gantung. 
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4. Self Talker 

Iklan ini sejenis dengan POP (Point of Purchase) yaitu iklan yang di 

letakan di supermarket yang biasamya digantung di rak-rak penjualan. 

5. Spanduk  

Spanduk mencakup target yang diinginkan karena dapat di tempatkan 

secara efektif dan harganya cukup terjangkau. 

6. Floor Display 

Floor display digunakan untuk men-display sebuah produk. Memiliki 

berbagai bentuk bahkan dapat dibuat bertingkat. Biasanya dibuat 

semenarik mungkin agar konsumen yang melihatnya tertarik untuk 

membeli produk yang di display tersebut. 
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2.2 Teori Khusus 

2.2.1 Teori Promosi 

Perusahaan sekarang ini menganggap bahwa promosi merupakan bagian penting 

dari pemasaran, karena  perusahaan berharap dengan promosi yang dilakukan 

secara efektif dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa perusahaan sesuai 

dengan target penjualan yang telah ditetapkan sehingga mampu mencapai hasil 

penjualan dan keuntungan yang maksimal. Promosi dilaksanakan agar produk 

yang dibuat oleh perusahaan dapat diketahui oleh konsumen. Untuk itu 

komunikasi melalui alat-alat promosi sangatlah penting untuk dilakukan.  

2.2.2 Definisi Promosi 

Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman (2002, hal. 123) mendefinisikan 

Promosi sebagai “suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan 

untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang sebelumnya tidak mengenal 

menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan mengingat  produk tersebut”. 

Sedangkan Buchari Alma (2006, hal. 179) mendefinisikan promosi sebagai 

“sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen 

mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, 

mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen”.  

Definisi terakhir dari Stanson (1999, hal. 61), yaitu “promosi adalah 

kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklarian, penjualan 

personal dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk 

mencapai tujuan program penjualan”. 

Perancangan Media..., Revydia Rifani Darmawan, FSD UMN, 2014



 

27 
 

Dari setiap definisi yang telah disebutkan, bisa di simpulkan bahwa 

promosi adalah alat komunikasi  yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

memberikan informasi mengenai barang dan jasa. Informasi itu bersifat 

memberitahukan,membujuk, mengingatkan kembali kepada konsumen. 

2.2.3 Tujuan Promosi  

Dalam buku yang  berjudul “Periklanan – Komunikasi Pemasaran Terpadu” oleh  

Morissan MA (2009, hal. 18) mengatakan bahwa Promosi adalah fungsi 

pemasaran yang focus untul mengkomunikasikan program-program pemasaran 

secara persuasive kepada target audience  untuk mendorong terciptanya transaksi 

pertukaran antara perusahaan dan audience. Kegiatan promosi di lakukan untuk 

mencapai berbagai tujuan berikut : 

- Menciptakan atau meningkatkan awareness produk atau brand  

- Meningkatkan preferensi brand pada target pasar  

- Meningkatkan penjualan dan market share  

- Mendorong pembelian ulang merek yang sama 

- Memperkenalkan produk baru  

- Menarik pelanggan baru 
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2.2.4 Strategi Promosi 

Menurut buku yang  berjudul “Lekuk liku Bisnis Pendidikan ” oleh  Evie Ngangi 

(2010, hal. 74) ada tiga jenis strategi promosi untuk sebuah perusahaan yaitu :  

1. Direct and Personal Selling 

Strategi ini merupakan penjualan perorangn secara langsung seperti 

melalui internet atau demo, cara ini memiliki efek langsung terhadap 

pengenalan produk dan pembelian produk. 

2. Publikasi  

Publikasi merupakan strategi pemberitaan melalui media massa yang 

dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan kita. 

3. Advertising 

Advertising merupakan strategi untuk beriklan, dalam beriklan tidak 

boleh sembarangan, harus melihat distribusi usaha dan lokasi 

konsumen. Untuk menjangkau konsumen harus di perhatikan media 

yang sesuai seperti iklan radio atau Koran. 

2.2.5  Definisi Brand Positioning 

Menurut buku yang  berjudul “Power Branding ” oleh  A.B.Susanto (2004, 

hal.143) Brand Positioning merupakan salah satu strategi penting dalam 

memasuki pasar dimana posisi merek ini adalah bagian dari identitas merek yang 

akan dikomunikasikan kepada target konsumen dan menunjukan keunggulannya 
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di antara merek pesaing. Brand Positioning memberikan diferensiasi yang 

dibutuhkan untuk dapat menjawab pertanyaan seperti “Mengapa brand ini 

berbeda dari pesaing? ” dan “ Mengapa brand ini lebih baik dari pesaing? ” 

sehingga dari pertanyaan seperti itu akan mendapatkan penempatan posisi brand 

kita berada dimana. 

 

2.2.6  Teori Makanan Ringan 

Makanan ringan sering disebut juga dengan camilan. Camilan ini biasa di 

konsumsi oleh anak-anak hingga dewasa di saat waktu sedang senggang. Camilan 

dapat menjadi teman untuk menonton tv atau sekedar untuk iseng saja. Dalam 

memilih makanan ringan yang akan di konsumsi sebaiknya di perhatikan secara 

cermat,jangan mengkonsumsi makanan ringan yang sembarangan yang akan 

mengakibatkan penyakit, dan sebaiknya jangan terlalu sering mengkonsumsi 

makanan ringan. 

2.2.7 Definisi Makanan Ringan 

Hindah Muaris (2007, hal. 3 ) mendefinisikan makanan ringan atau Snack sebagai 

“Makanan selingan yang disantap di antara makanan utama atau sering digunakan 

untuk teman minum the atau kopi di sore hari”. Sedangkan Rika dan Salimar 

(2008, hal. 4 ) mendefinisikan snack sebagai “Tambahan atau selingan di antara 

waktu makan, bukan sebagai pengganti makan utama”.  Dari kedua definisi 

tersebut dapat di simpulkan bahwa makanan ringan merupakan makanan selingan 
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yang di konsumsi di antara makanan utama tetapi bukan pengganti makanan 

utama, dan juga sebagai teman di saat santai. 

2.2.8 Jenis – Jenis Makanan Ringan 

Makanan ringan memiliki banyak ragam jenisnya, Ada camilan yang manis, ada 

yang asin, dan yang lainnya. Pada umumnya camilan yang paling di gemari oleh 

anak – anak adalah camilan dengan rasa yang manis. Menurut buku yang  

berjudul “Memilih dan membuat jajanan anak yang sehat dan halal ” oleh  

Dr.Ir.Henny Nuraini,Msi (2007, hal. 24 ) ada beberapa jenis makanan jajanan 

yang di gemari oleh anak antara lain : 

1. Es Krim 

Es krim merupakan makanan yang terbuat dari campuran susu dengan 

lemak susu dan dibuat dengan cara pembekuan. Es krim memiliki 

kandungan gizi yang sangat baik karena kaya akan kalsium dan 

protein. 

       Gambar 2.15 makanan ringan Es krim 

            (Sumber : tipskesehatan.web.id ) 
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2. Permen  

Permen merupakan makanan ringan sejenis dengan gula – gula. 

Permen memiliki rasa, bentuk , dan warna yang beragam. Ada permen 

yang keras, permen lunak , dan permen kenyal. Bahan utama dalam 

pembuatan permen adalah gula, jenis gula yang di pilih adalah yang 

berasal dari glukosa dan sukrosa. 

     Gambar 2.16 Makanan ringan permen 

   (sumber : pelangilollicandi.com) 

3. Cokelat 

Cokelat merupakan makanan yang terbuat dari biji coklat atau cocoa. 

Khasiat dari sebuah cokelat adalah mengandung kalori tinggi , 

merupakan sumber energi, menjaga kebugaran serta berpengaruh 

dalam sistem syaraf otak. 

   Gambar 2.17Makanan Ringan Cokelat 

              (Sumber : www.fanpop.com ) 
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4. Snack  

Snack  merupakan makanan yang renyah dan gurih tetapi tidak 

mengenyangkan. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan Snack  

adalah tepnng. Camilan ini kurang bergizi karena banyak mengandung 

MSG (Monosodium Glutamat) dan penambah rasa. 

    Gambar 2.18 makanan ringan snacks 

           (sumber: kaskus.co.id ) 

5. Jelly 

Jelly merupakan makanan yang berbentuk kenyal dan manis. Untuk 

membuat Jelly dibutuhkan agar-agar, karagenan, koniayaku, dan 

gelatin.  

     Gambar 2.19 Makanan Ringan Jelly 

        (Sumber : zuozuo.com ) 
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6. Biskuit  

Ada beberapa jenis biscuit seperti wafer, cookies, cracckers, dan 

lainnya. Bahan dasar biscuit biasanya terbuat dari tepung dan 

penambah rasa.  

    Gambar 2.20  Makanan Ringan Biskuit 

            (Sumber : portal.cbn.net.id ) 

 

2.2.9 Psikologi Warna Pada Makanan  

Menurut K. Tatik Wardayati pada bukunya yang berjudul “Intisari” mengatakan 

bahwa warna dapat mempengaruhi pikiran dan ada beberapa warna yang dapat 

menekan nafsu makan, dimana warna-warna cerah dapat membuat nafsu makan 

langsung melonjak. Berikut ini adalah daftar warna dan efeknya terhadap selera 

makan :  

1. Merah  

Merah adalah warna yang sangat emosional dan energik. Warna ini 

meningkatkan laju respirasi dan dapat meningkatkan tekanan darah, 

namun juga dapat merangsang nafsu makan. 
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2. Oranye 

Oranye merupakan warna yang hangat dan membuat orang merasa 

nyaman dan dikaitkan dengan makanan sehat. Warna ini menghasilkan 

efek menyegarkan, seperti warna jeruk. 

3. Biru  

Biru dianggap warna yang bermanfaat bagi pikiran dan tubuh dan 

menghasilkan efek menenangkan. Biru sangat terkait dengan 

kententeraman dan ketenangan. 

4. Kuning 

Kuning cerah adalah penarik perhatian. Kuning meningkatkan konsentrasi 

dan juga merangsang nafsu makan karena hal ini berkaitan dengan 

kebahagiaan. 

5. Hijau  

Hijau dikaitkan dengan alam, kesehatan, dan kelimpahan, sering 

digunakan untuk menunjukan keamanan suatu produk. Makanan hijau 

sering diinterprestasikan untuk menjadi sehat. 

6. Abu-Abu 

Warna abu-abu akan meredam nafsu makan, bahkan warna menjijikan 

untuk makanan. Warna ini menenangkan dan meredam kecemasan. 
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