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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Desain Komunikasi Visual 

Menurut Supriyono (2010) Desain Komunikasi Visual adalah sarana untuk mengkomunikasikan 

sebuah informasi atau pesan kepada target tertentu  dengan bantuan teknologi dalam bentuk visual. 

Bentuk visual tersebut dapat berupa garis, warna, ilustrasi, layout dan lain sebagainya. (hlm. 9). 

Kusrianto (2009) juga menjelaskan bahwa Desain Komunikasi Visual adalah sebuah ilmu 

yang mempelajari konsep-konsep komunikasi secara kreatif melalui berbagai media untuk 

menyampaikan sebuah gagasan atau pesan dalam bentuk visual dengan mengelola elemen-elemen 

grafis dalam bentuk, gambat, tatanan huruf, komposisi warna, serta layout. 

2.1.1 Desain 

 

Putri (2012) menjelaskan bahwa desain adalah sebuah pola rancangan atau perumusan dalam 

pembuatan sebuah benda atau dapat juga merupakan langkah awal sebelum pembuatan suatu 

benda. Pembuatan sebuah desain melibatkan unsur-unsur seperti pertimbangan, perhitungan, dan 

cita rasa. 
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2.1.2 Prinsip Desain 

 

Menurut Lauer (2012) prinsip desain dibagi menjadi lima jenis yaitu: 

1. Keselarasan  

Keselarasan adalah keteraturan tatanan elemen-elemen yang ada pada suatu karya, dengan 

kata lain keselarasan merupakan pembentuk keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan 

perpaduan setiap elemen. Dalam sebuah karya keteraturan berperan sebagai faktor 

pengaman untuk mencapi keserasian. 

2. Kesebandingan 

Kesebandingan adalah perbandingan antara elemen dengan elemen lain atau elemen 

dengan elemen keseluruhan. Kesebandingan dapat dijangkau dengan menunjukan 

hubungan antara:  

a. Elemen dengan elemen lain. 

b. Elemen bidang/ruang dengan dimensi bidang/ruangnya. 

c. Dimensi bidang/ruang itu sendiri. 

3. Irama 

Irama adalah pengulangan yang jelas dari unsur maupun elemen yang sama pada sebuah 

karya yang dapat kita rasakan dan menciptakan suatu sensasi visual. 

4. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah keserasian atau keseimbangan semua unsur-unsur yang ada pada 

sebuah karya dengan menempatkan dan menyusunya dengan serasi dan sepadan. 
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5. Penekanan 

Penekanan adalah mengarahkan pandangan audience kepada suatu unsur yang ditonjolkan 

untuk menyampaikan informasi utama sebuah karya. Penekanan ini merupakan strategi 

komunikasi untuk menyampaikan sebuah pesan utama yang ingin disampaikan pada 

sebuah desain. 

2.2. Promosi 

2.2.1 Definisi Promosi 

 

Stanton (1993) menjelaskan bahwa promosi adalah kegiatan memberikan informasi kepada 

khalayak ramai yang bersifat mempengaruhi dan menghimbau. Kemudian menurut Saladin (2003) 

promosi merupakan sebuah bentuk bauran pemasaran yang digunakan untuk memberitahukan dan 

membujuk konsumen tentang produk sebuah perusahaan tertentu. 

Rangkuti (2009) menjelaskan terdapat juga beberapa definisi promosi menurut para ahli lain yaitu: 

1. Pengertian promosi menurut Zimmener promosi adalah sebuah bentuk komunikasi 

persuasi yang dilakukan kepada masyarakat atau konsumen untuk memberikan informasi 

tentang suatu produk maupun jasa tertentu (hlm. 50). 

2. Pengertian promosi menurut Swastha promosi adalah arus informasi satu arah yang bersifat 

persuasif yang bertujuan untuk menggerakan seseorang atau organisasi untuk melakukan 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran (hlm. 181).  
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Promosi dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1. Above the Line 

Above the Line adalah aktifitas pemasaran untuk membentuk suatu brand image yang 

diinginkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan media massa. Above the Line 

merupakan jenis promosi yang tidak langsung mengenai audience karena sifatnya terbatas 

pada penerimaan audience. Media yang digunakan untuk Above the Line adalah televisi, 

internet, media cetak, dan lain sebagainya. 

2. Below the Line 

Below the Line adalah aktifitas pemasaran merangkul konsumen agar aware dengan sebuah 

produk tertentu. Below the Line sendiri merupakan jenis promosi yang langsung mengenai 

audience karena sifatnya yang memudahkan audience dalam mengetahui suatu pesan dari 

produk atau jasa tertentu. Media yang digunakan untuk Below the Line adalah event, bonus, 

promosi, dan lain sebagainya. 

2.2.2 Tujuan Promosi 

 

Tujuan promosi menurut Rangkuti (2009) adalah membangkitkan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian suatu produk atau jasa tertentu, hal ini dilakukan dengan melakukan 

berbagai kegiatan komunikasi berupa promosi yang berdasarkan pada hasil pengujian 

laboratorium, blind test, dan survey terhadap sejumlah responden (hlm. 28-29).  

Beberapa tujuan promosi lainya menurut Hidayatullah (2010) adalah: 

1. Menumbuhkan presepsi konsumen terhadap suatu kebutuhan tertentu. 

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada konsumen terhadap suatu produk. 
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3. Mendorong konsumen dalam memilih suatu produk. 

4. Membujuk konsumen untuk membeli suatu produk. 

5. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. 

6. Menenamkan citra produk dan perusahaan. 

2.2.3 Bauran Promosi 

 

Menurut Tjiptono (2009) bauran promosi adalah upaya untuk menggerakan seseorang agar 

mengenal produk tertentu dengan tujuan agar orang tersebut mulai memahami, berubah sikap, 

meyukai, yakin, dan kemudian membeli dan mengingat produk tersebut (hlm. 222). 

Menurut Rangkuti (2009) terdapat empat alat promosi yang sering digunakan dalam 

mengkomunikasikan suatu produk (hlm. 178-179): 

1. Iklan (Advertising) 

Iklan adalah penyajian informasi mengenai produk, merek, perusahaan, atau toko yang 

dilakukan dengan biaya tertentu. Iklan  ditujukan untuk membangun afeksi dan kognisi 

target konsumen, selain itu iklan juga dianggap sebagai pemelihara citra suatu produk, 

merek, perusahaan, atau toko di benak konsumen. Iklan sendiri dapat dilakukan dengan 

berbagai media seperti televisi, majalah, surat kabar, radio, dan lain sebagainya. 

2. Penjualan Langsung (Personal Selling) 

Penjualan personal adalah kegiatan penjualan yang dilakukan dengan interaksi personal 

langsung antara pembeli potensial dengan penjual. Penjualan personal dapat menjadi 

metode yang efektif karena proses interaksi yang meningkatkan keterlibatan konsumen 

dengan produk sehingga konsumen dapat lebih memahami produk yang disajikan penjual. 
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Dengan penjualan personal ini juga penjual dapat mengadaptasi produk yang disajikan agar 

sesuai dengan kebutuhan pembeli potensial. 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung yang ditujukan kepada konsumen 

untuk melakukan pembelian produk atau meningkatkan jumlah pembelian barang. Bentuk 

promosi penjualan seperti penurunan harga sementara, kupon, undian, penjualan multi 

kardus, pameran dagang, dan eksibisi. 

4. Publisitas (Publicity) 

Publisitas adala aktifitas untuk mempromosikan produk atau perusahaan tertentu dengan 

memuat berita mengenai subjek tanpa dibayar oleh sponsor tertentu. Menurut Tjiptono 

(2000) publisitas merupakan bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang, dan jasa secara 

non personal dimana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk aksi 

tersebut. 

2.2.4 Definisi Media Promosi 

 

Menurut Pujiryanto (2005) media promosi adalah sarana untuk mengkomunikasikan sebuah 

produk, jasa, maupun perusahaan melalui teks atau gambar supaya dikenal oleh masyarakat luas 

(hlm. 5). 

Jenis media promosi yaitu: 

1. Media Cetak 

Media cetak terdiri dari brosur, baliho, poster, flyer, spanduk, dan katalog. 

2. Media Digital 

Media elektronik terdiri dari televisi, radio, dan website. 
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2.3. Brand 

Rustan (2009) mengatakan bahwa brand adalah perpaduan antara sains dan seni untuk 

menyampaikan sebuah janji yang di buat oleh perusahaan kepada audience-nya sebagai 

perwujudan nilai dan emosi dari perusahaan tersebut. Janji yang telah dibuat perusahaan 

merupakan sarana dalam menjalin hubungan antara perusahaan dengan audience-nya secara 

emosional dan di realisasikan dalam bentuk emosional, loyalitas, dan pemenuhan kebutuhan. 

Dengan adanya hubungan tersebut maka perusahaan akan dapat memenuhi keinginan audience-

nya dengan mengadopsi sifat-sifat audience-nya. Dalam konsep sosiologi orang akan merasa lebih 

nyaman untuk berteman dengan orang yang memiliki sifat sama dan melalui konsep inilah sebuah 

brand akan sukses karena dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginan audience-nya. 

Menurut Soehadi (2005) kekuatan sebuah brand dapat diukur berdasarkan 7 indikator 

yaitu: 

1. Leadership 

Kemampuan untuk mempengaruhi pasar, baik harga maupun atribut non-harga. 

2. Stability 

Kemampuan untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap brand. 

3. Market 

Kemampuan brand untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. 

4. Internationality 

Kemampuan brand untuk keluar dari area geografisnya dan masuk ke negara atau daerah 

lain. 
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5. Trend 

Kemampuan brand untuk menjadi penting dalam sebuah industri. 

6. Support 

Kemampuan brand dalam mengeluarkan dana untuk mengkomunikasikan brand tersebut. 

7. Protection 

Legalitas sebuah brand. 

2.4. Tipografi 

Santosa (2008) menjelaskan bahwa tipografi adalah penataan huruf dalam sebuah karya desain 

untuk mendukung kesesuaian antara konsep dengan komposisi karya (hlm.108). Dan menurut 

Supriyono (2010) tipografi sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri di dalam desain grafis yaitu 

kemampuan untuk memilih dan mengelolah huruf dalam sebuah desain. 

2.4.1 Huruf 

 

Menurut Rustan (2010) jenis huruf dapat dikelompokan menjadi dua jenis yaitu: 

1. Display Type 

Merupakan type face yang di terapkan pada judul, sub judul, deck, dan pull quote. Display 

type ini berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan biasanya memiliki ukuran font di 

atas 12 point. 

2. Text Type 

Merupakan type face yang di terapkan pada body text, caption, dan mandatories. Text type 

ini berfungsi untuk isi naskah dan penjabaran dan biasanya memiliki ukuran font di bawah 

12 point. 
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2.5. Warna 

Rustan (2009), menjelaskan bahwa menurut University of Loyoa warna meningkatkan sebuah 

brand recognition sebanyak 80%. Hal tersebut dikarenakan setiap warna memiliki psikologinya 

masing-masing, dan hal tersebut membantu audience untuk dengan mudah mengenali sebuah 

brand atau iklan dari warnanya (hlm.72).  

Selain itu Dameria (2007) juga menyatakan bahwa warna dapat membantu suatu khalayak 

mengenali sebuah produk atau jasa yang mereka temui, hal ini berkaitan dengan kedekatan warna 

dengan sebuah brand atau dapat disebut dengan psikologi warna (hlm. 30-50). 

2.6. Ilustrasi 

Arnston (2012) Ilustrasi diciptakan sebagai sebuah karya seni untuk keperluan komersial maupun 

tidak dengan bentuk diam maupun bergerak Arnston (hlm. 151). Landa (2010), juga menjelaskan 

bahwa suatu visual unik yang bertujuan untuk menjelaskan dan melengkapi pesan dalam media 

cetak dan digital adalah ilustrasi (hlm. 101).  
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