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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pemasaran Industri Pariwisata  

A. Buchari (2014) menjelaskan bahwa Manajemen Industri Pariwisata, dapat 

ditinjau dari dua pandangan yaitu dari segi makro dan mikro. Dari segi makro, 

pemerintahlah yang mengambil alih semua dan penguasaan dipegang oleh 

pemerintahan mulai dari penerapan peraturan-peraturan tentang daerah, perizinan 

untuk membuka usaha dan bertanggung jawab dengan keamanaan para turis. Dari 

segi mikro, manajemen yang melaksanakan adalah lembaga-lembaga yang 

memberi pelayanan jasa pada turis, seperti manajemen perhotelan, penginapan 

travel biro (hlm. 343-344). Buchari (2014) menyatakan  agar suatu tempat 

pariwisata dapat mencapai suuatu sasaran yang diharapkan, maka manajemen 

industri pariwisata harus melaksanakan:  

 1. Rencana Pemasaran Wisata 

Perencanaan dalam pariwisata ini memiliki keuntungan yaitu dapat 

dilakukan  lebih teratur, mengurangi pemborosan, dan dapat 

melakukan pelaksanaan  dengan lancar. 

2. Strategi Pemasaran     

Langkah – langkah dalam  melakukan strategi pemasaran yang 

diperlukan  antara lain : 

  a.  Tentukan Segmen Pasar dimana strategi akan diarahkan. 
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  b.  Mengetahui  apa yang menjadi perhatian, atau selera dari  

       masyarakat konsumen.         

  c.  Perhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong permintaan  

       konsumen. Seperti fasilitas, harga, kemudahan, dan sebagainya. 

d. Perhatikan lembaga yang penting dalam pemasaran industri 

pariwisata  yaitu, Perantara, seperti agen perjalanan dan yang 

kedua adalah Konsumen akhir seperti, wisatawan, kaum 

pedagang, orang yang sering mengadakan konferensi, rapat 

kerja, dan sebagainya.      

 3. Saluran distribusi  

Dalam saluran pemasaran jasa banyak didominasikan yang bersifat 

langsung  dari produsen ke konsumen.  Namun dalam banyak hal, 

juga dipakai  perantara, seperti agen-agen perjalanan. Agen-agen 

pemasaran turut  memasarkan industri pariwisata, yang biasanya 

terdiri dari bermacam-macam  produk seperti transportasi, 

akomodasi, bar, restoran, hiburan, keliling kota  dan sebagainya.       

 4. Penelitian pemasaran 

 Strategi yang perlu dilakukan, dalam penelitian sektor kepariwisataan 

yaitu tentang struktur pasar dan keperluan yang mendesak untuk 

kepentingan wisatawan penelitian tentang fasilitas-fasilitas yang bisa 
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dikembangkan untuk sesuatu daerah wisata, meneliti daerah, negara 

yang mana sangat berpotensi ditarik sebagai konsumen (hlm. 344-345). 

2.2. Masalah Industri Pariwisata 

Menurut Buchair (2014), ada beberapa masalah yang biasa dihadapi oleh obyek 

wisata atau industri wisata yaitu sebagai berikut:  

 a. Waktu 

pada waktu tertentu seperti pada saat liburan tiba, maka tempat-tempat 

rekreasi dan tempat-tempat hiburan menjadi sangat ramai dan pada saat 

liburan telah habis, tempat-tempat tersebut akan sepi kembali (hlm. 

347). 

 b. Promosi  

Masih banyak tempat-tempat rekreasi/hiburan dikenal oleh para 

wisatawa domestik, namun banyak tempat yang nyaman dan indah 

pemandangannya atau tempat bersejarah yang belum banyak dikunjungi 

para wisatawan, hal ini disebabkan karena kurangnya promosi 

(hlm.347).  

   c. Keadaan Penduduk  

Dilihat dari tujuannya para wisatawan mengunjungi tempat-tempat 

hiburan/rekreasi dalah untuk mencari ketenangan, kesenangan dan juga 

kebahagiaan. Namun jika di sekitar tempat-tempat rekreasi/hiburan 
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sudah banyak tempat pemukiman maka wisatawan enggan untuk 

berkunjung ke tempat tersebut, karena mereka tidak akan memperoleh 

ketenangan yang mereka harapkan (hlm.347). 

d. Pendapatan Masyarakat 

 Semakin besar pendapatan seseorang akan semakin mudah orang 

tersebut memenuhi segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk 

berekreasi (hlm.347).                                                                                                                                                                

2.3. Promosi 

Menurut Buchari (2014) promosi merupakan suatu jenis komunikasi yang 

memberikan keyakinan kepada calon konsumen tentang barang dan jasa, yang 

bertujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan 

calon konsumen. Menurut William Shoell (seperti yang dikutip oleh Buchair, 

2014) bahwa promosi ialah suatu usaha yang dilakukan marketer, berkomunikasi 

dengan calon audiens yang mendefinisikan pula bahwa komunikasi adalah sebuah 

proses membagi ide. Informasi, atau perasaan audiens. (hlm. 179).  

Menurut Micheal Ray (seperti yang di kutip oleh Morrisan, 2010), promosi 

merupakan suatu koordinasi dari upaya yang dimulai oleh pihak penjual untuk 

membangun saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa. Maka 

dari itu promosi merupakan suatu elemen atau bagian dari pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan customer-nya. Elemen dan 

instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut dapat 
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disebut dengan bauran promosi atau promotional mix. (hlm. 16-17). Bauran 

promosi antara lain :  

2.3.1 Advertising  

Menurut Morissan (2010) advertising yaitu suatu bentuk komunikasi mengenai 

suatu organisasi, produk, servis atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang 

diketahui. Iklan itu sendiri mempunyai jangkaan yang luas sehingga iklan 

merupakan bentuk promosi uyang paling banyak dikenal dan dibahas orang (hlm. 

17-18). Menurut Buchari (2014) Dalam merancang advertising kita perlu 

memperhatikan beberapa elemen penting, yaitu:  

 a. Bagian atas dapat diisi dengan berbagai macam hal yang dapat 

mengundang  para pembaca untuk melihat dan dapat memikat mata (hlm. 

195). 

 b. Bagian tengah, dapat diisi dengan perkataan-perkataan yang  

menguntungkan pembeli dan disusun secara menadrik. (hlm. 195). 

c. Bagian penutup, hendaknya mencantumkan nama perusahaan alamat, 

nomor telepon. (hlm. 195). 

Menurut Altstiel dan Grow (2013), dalam perancangan  advertising kita perlu 

memperhatkan beberapa elemen penting, antara lain (hllm.18): 

1. Attention 

Merancang suatu visual yang dapat menarik begitu banyak konsumen, 
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sehingga dapat menimbulkan kesadaran (awareness) terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan. 

2. Interest  

 Ketika konsumen sudah mendapatkan attention dan memberikan 

attanteion tersebut, selanjutanya berfokus pada kebutuhan yang 

diinginkan oleh konsumen. Konten yang diberikan dapat 

menggunakan kalimat yang menarik perhatian. 

3. Desire 

Mengusahakan supaya konsumen dapat mengerti apa yang 

ditawarkan dengan professional dan dapat dipercaya. 

4. Action  

Pada langkah dan tahap terakhir yang diputuskan oleh konsumen 

dengan harapan, dapat tertarik dengan produk atau jasa tersebut dan 

membeli, ataupun menggunakan produk atau jasa perusahaan. 

2.4. Tujuan Promosi 

Menurut Morissan (2010), tujuan dapat ditetapkan berdasarkan masalah yang 

ditemui dari riset yang telah dilakukan. Maka dari itu, suatu penetapan tujuan 

tidak hanya berdasarkan perkiraan saja namun didukung dengan riset. Banyak 

masalah yang bisa dijadikan tujuan untuk kegiatan promosi yang didasari oleh 

riset, antara lain : 
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a. Tujuan promosi adalah memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat 

luas yang mana hasil riset menunjukkan sebagian masyarakat masih 

belum mengetahui keberadaan perusahaan (hlm.39).  

b. Tujuan promosi untuk mendidik para konsumen agar mereka lebih 

efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan 

jika hasil riset menunjukkan sebagian besar pengguna belum 

memahami manfaat si produk itu sendiri (hlm. 39).  

c. Tujuan Promosi untuk mengubah citra perusahaan di mata audiens 

karena adanya produk atau kegiatan baru jika hasil dari riset perusahaan 

menunjukkan konsumen belum mengetahui perusahaan tersebut 

menghasilkan produk baru atau kegiatan baru. (hlm. 39). 

2.5. Teknik Promosi 

Teknik promosi merupakan suatu upaya perusahaan dalam menjual produk 

mereka dan mengkomunikasikan produknya kepada konsumen. Teknik tersebut 

dibagi menjadi dua antara lain :  

 a. Pemasaran Langsung  

 Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan suatu upaya  

perusahaan dalam mengkomunikasikan secara langsung dengan 

konsumen atau pelanggan sasaran yang mana dimaksudkan untuk 

menimbulkan suatu tanggapan atau transaksi penjualan.  Dalam teknik 

pemasaran langsung ini dengan berbagai saluran komunikasi, antara 
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lain : telemarketing dengan menelepon atau berkomunikasi langsung 

dengan konsumen, menggunakan surat biasa atau lembaran promosi 

(flyers), brosur, katalog, dan videotype.  

b. Pemasaran Interaktif 

 pemasaran interaktif menggunakan media yang bersifat interaktif 

karena media minterkatif memungkinkan terjadinya arus informasi 

timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan 

memodifikasi bentuk serta isi informasi pada saat itu juga (real time). 

Media interaktif memungkinkan pengguna melakukan berbagai fungsi 

seperti menerima dan mengubah informasi dan gambar, mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan dan tentu saja melakukan pembelian 

secara cepat dan efisien. Contoh dari media interaktif itu adalah world 

wide web. (Morrisan, 2010. Hlm. 22-24). Penulis menggunakan 

pemasaran interaktif  ini guna mengefisiensikan penyampaian informasi 

keseluruh audience secara luas dan cepat. 

2.6. Jenis Promosi 

Menurut Amalia (2015) menyatakan bahwa dalam melakukan suatu kegiatan 

promosi supaya lebih efektif perlu adanya bauran promosi yaitu suatu kombinasi 

yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi 

yang paing efektif dalam meningkatkan penjualan. Ada empat jenis kegiatan 

promosi, antara lain : 
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1. Periklanan (Advertising) 

Suatu bentuk promosi non personal dengan menggunakan berbagai 

media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

2. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 

Merupakan suatu bentuk promosi seccara personal dengan presentasi 

lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan 

dengan upaya untuk merangsang pembelian atau kegiatan 

mempromosikan suatu produk dengan cara mendatangi ke tempat 

konsumen berada, biasanya dilakukan oleh seorang wiraniaga / sales 

person. 

3. Publisitas (Publisity) 

Merupakan bentuk promosi non personal mengenai, pelayanan atau 

kesatuan usaha tertenu dengan cara mengulas informasi/berita 

tentangnya atau merupakan usaha untuk merangsang permintaan dari 

suatu produk secara non personal yang bersifat komersial. Yang 

mana produk tersebut di media cetak dan media elektronik, maupun 

hasil wawancara yang akan ditampilkan dalam media tersebut. Cara 

ini sangat baik untuk memperkenalkan perusahaan atau produk yang 

dihasilkan, karena publisitas dapat mencapai pembeli yang potensial 

yang tidak dapat dicapai dengan advertaising dan personal selling. 
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Maka dari itu penulis menggunakan jenis promosi ini dalam 

perancangan media promosi ini. 

4. Promosi penjualan (Sales Promotion) 

Bentuk sebuah promosi yang ditujukan untuk merangsang 

pembelian. Promosi penjualan menawarkan suatu produk dengan 

cara memberikan perangsang membeli barang atau jasa yang 

ditawarkan. Perangsang tersebut dapat berupa uang, barang atau 

pelayanan tambahan lainnya yang biasanya tak disertakan bersama 

produknya. 

  

2.7. Media Promosi 

2.7.1. Definisi Media Promosi  

Menurut Campbell, R. Martin dan Fabos (2011) media merupakan dari 

bahasa latin yang artinya “medium”,  yaitu suatu perantara yang didalamnya 

terdapat pesan untuk disampaikan (hlm. 11). Media dan promosi adalah 

suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sosal 

masyarakat modern. Media digunakan sebagai alat komunikasi dengan 

metode promosi dalam menyampaikan pesan bagi keberhasilan perusahaan. 

Pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasar, konsumen 

mengandalkan media dan bentuk promosi yang dilakukan perusahaan. 

(Morissan, 2010, hlm. 01)  
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2.7.2. Perancangan Media Promosi 

Menurut Morrisan (2010), Suatu perencanaan media adalah suatu hal yang 

sangat penting dalam periklanan dan promosi. Suatu perencanaan media 

yang telah disiapkan dengan baik akan menghasilakn komunikasi efektif  

sehingga menimbulkan awarness dari audiens yang lebih besar (hlm. 177). 

Terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan 

perancangan media, antara lain : 

 1.  Menentukan Audiens sasaran 

 Menurut Morissan (2010) dalam tahap ini merupakan tahap dimana 

pemilihan  karakterisitik konsumen yang akan mempengaruhi media 

yang akan diterapkan dan digunakan. (hlm. 182). 

 2.  Menentukan Tujuan Media 

 Menurut Morissan (2010), Tujuan dari media adalah menggambarkan 

apa yang ingin dicapai yang mana kemudian menjelaskan bagaimana 

pemasar menyampaikan pesannya kepada konsumen sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan efek terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan 

konsumen. (hlm. 189). 

 3.  Menetapkan Strategi Media 

Menurut Morissan (2010) strategi media menentukan cara mencapai 

tujuan medai melalui seleksi berbagai kombinasi media. Maka dari itu, 
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anggaran berperan penting terhadap media yang akan digunakan (hlm. 

217-218). 

4.  Menetapkan jadwal media 

Menurut Morissan (2010) dalam perencanaan media hrus memilih 

kapan waktu yang paling tepat agar pesan iklan dapat diterima oleh 

sebanyak mungkin target konsumen dan tidak membuang-buang dana. 

(hlm. 231). 

2.7.3. Jenis Media Promosi 

Jenis-jenis Media Promosi terbagi menjadi tiga yaitu : 

1. ATL (Above The Line)  

Menurut Sutherland dan Canwell (2008) ATL merupakan suatu 

bentuk dari advertising yang dibayar oleh agensi. ATL itu sendiri 

media yang digunakan dan akan bergabung dengan BTL (hlm. 290). 

Media ATL, yaitu: 

a.  Majalah  

Menurut Morissan (2010) majalah di terbutkan guna memenuhi 

segala tipe audiens berdasarkan segmentasi tertentu. Majalah 

dijadikan sebagai salah satu media yanng menarik bagu pemasang 

iklan. Pada dasarnya majalah dibagi menjadi beberapa kategori 

sesuai dengan isi serta audiensnya yaitu majalah konsumen, majalah 

pertanian dan majalah bisnis (hlm. 281). 
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1)  Majalah Konsumen (consumer magazines) 

 Menurut Morisasan (2010) dalam kategori ini majalah dibaca 

sebagai hiburan semata, dan majalah ini cocok untuk konsumen 

umum dan khusus. Majalah ini diterbitkan dalam mingguan, 

bulanan. Contoh dari majalah konsumen seperti Kartini, Femina, 

dll (hlm. 282). 

 

  Gambar 2.1. Majalah Kartini 

   

 2)  Majalah Pertanian (Farm Magazines)  

 Menurut Morissan (2010) majalah dalam kategori ini ditargetkan 

kepada peminat dibidang pertanian dengan tujuan untuk memnuhi 

minat lingkungan pertanian dan peternakan. Contoh dari majalah 
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pertanian adalah Nebraska Farmer dan Montana Farmer (hlm. 

283). 

  

   Gambar 2.2. Majalah Trubus 

 3)  Majalah Bisnis (business publication) 

 Menurut Morissan (2010) majalah ini ditujukan untuk para 

pebisnis, masyarakat yang berkelut pada sektor industri. Majalah 

ini terbagi menjadi segmen yang lebih kecil, diantaranya majalah 

bisnis umum, majalah untuk kaum profesional seperti penegak 

hukum, majalah industri untuk pebisnis sektor industri, majalah 

perdagangan yang ditujukan untuk pengecer dan distributor. (hlm. 

283-284). 
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  Gambar 2.3. Majalah Trus 

 b.  Brosur  

Menurut Srosa (2005) brosur memiliki kelebihan yaitu dapat membuat  

banyak konten sehingga inforamsi yang diberikan dapat lebih jelas dan 

informatif. Strategi penyebarannya juga beragam, dengan dipajang di 

kantor perusahaan, dikirim kepada calon pelanggan ataupun pada saat 

presentasi. (hlm. 181-182). Menurut Taute (2008) dengan konten yang 

praktis dan tepat serta desain yang menarik akan dalam penyampaian 

pesan kepada konsumen yang ingin disampaikan. Brosur dapat dibuat 

dengan tampilan yang unik mulai dari nuansa desain, jenis ukuran, 

kenis lipatan serta emotional headlines (hlm. 07).  
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Gambar 2.4. contoh brosur 

 c. Internet 

 Menurut Morissan (2010) situs web diinternet adalah tempat informasi  

 yang disediakan kepada pengguna internet oleh penyedia informasi  

 (provider). Perusahaan menggunakan situs web sebagai katalog atau  

 brosur elektronik yang dapat diakses secara online dengan tujuan 

 memberikan informasi mengenai produk atau jasa. Peran situs web  

 pada jaman sekarang adalah sesuatu hal keaharusan karena jaringan  

 global yang efektif serta sebagai alat bantu pemasaran yang tangguh.  

 Selain fleksibel, situs web dapat dijangkau seluruh penjuru dunia   

 dalam 24 jam sehari (hlm. 319-322). Keuntungan memiliki situs web  

 antara lain : 

1) Pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi atau nomor 

telpon perusahaan; 

2) penyampaian informasi yang cepat dan praktis; 
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3) Mengurangi jumlah tenaga pemasaran; 

4) Hubungan dengan pelanggan terbangun melalui kontes, promosi 

secara online; 

5) Perusahaan yang bertarget lokal secara sendirinya berubah 

mnjadi internasional;  

 

Gambar 2.5. Tanakita web 
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2. BTL (Below The Line) 

Menurut Sutherland dan Canwell (2010) BTL merupakan aktivitas dari 

marketing secara langsung dengan menggunakan media yang digunakan 

diamana aktifitas marketing tersebut yang dilakukan di tingkat retail dengan 

salah satu tujuannya merangkul konsumen supaya aware dengna produk kita 

dan berisfat massa. Contohnya : baliho, event. Pembinaan konsumen. 

(hlm.292). 

 

Gambar 2.6. contoh billboard 

2.8. Aplikasi Media Promosi 

Aplikasi media promosi merupakan suatu media yang dapat menjangkau 

segmentasinya yang sudah ditetapkan, namun dapat juga menjangkau khalayak 

lebih umum dan luas. Manfaat yang dapat diperoleh adalah masyarakat umum 

mendapat informasi dan tingkat awareness secara luas bisa meningkat. 
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2.9. SWOT 

Menurut  Farese, Kimbrell dan Woloszyk (2006) terdapat empat kategori SWOT 

menjadi, yaitu (hlm. 26-27) :  

2.9.1. Strength 

Merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh suatu perusahaan terutama 

dkompetitor-kompetitornya di pasaran. 

2.9.2. Weakness 

Merupakan suatu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yang sangat 

berpengaruh dalam tingkat penjualan. 

2.9.3. Opportunities 

Peluang dari si perusahaan yang mempunyai dampak positif untuk si 

perusahaan itu sendiri. 

2.9.4. Threat 

Merupakan ancaman dari perusahaan yang dapat memberikan efek negatif 

kepada perusahaan. 

2.10. STP 

STP terbagi kedalam tiga bagian yang berbeda antara lain:  

2.10.1. Segmentasi Pasar  

Menurut Morissan (2010) dari kutipan Eric Berkowitz dan rekan, yang 

mendefinisikan segmentasi pasar merupakan suatu kegiatan yang membagi-
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bagi atau mengkelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih 

homogen. Dengan adanya segmentasi konsumen, maka perusahaan dapat 

mendesain produk yang lebih responsif dan tanggap terhadap kebutuhan 

konsumen. (hlm. 57-69) 

2.10.2. Target Pasar 

Menurut Morissan (2010) target pasar adalah memilih datu atau beberapa 

segmen konsumen yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan targeting 

disebut juga dengan selecting karena audiensi harus diseleksi.  (hlm. 69-72). 

2.10.3. Positioning  

Menurut Morissan (2010), positioning merupakan suatu strategi komunikasi 

yang mana ingin ditanamkan dalam benak konsumen sehingga memiliki 

penilaian tertentu. Positioning harus memiliki hubungan erat dan mewakili 

citra atau persepsi yang hendak dicetak dalam benak konsumen. Citra 

tersebut harus berupa suatu hubungan asosiatif yang mencerminkan karakter 

atau produk dengan klaim yang unik dan bukti pendukung.  (hlm. 72-73) 

2.11.  Desain Komunikasi Visual 

Menurut Yuliastanti (2008), Desain Komunikasi Visual perancangan untuk 

menyapaikan pola pikir dari penyampaian pesan kepada penerima pesan, berupa 

bentuk visual yang komunikatif, efektif, dan efisien sehingga dapat mengubah 

sikap sasaran. Elemen yang terdapat dala DKV antara lain foto/gambar, huruf, 

warna, dll. Yang terpenting adalah seniman lebih mementingkan ekspresi diri, 
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sedangkan seseorang desainer komunikasi visual adalaha penerjemah dalam 

komunikasi gagasan. (hlm.11). 

2.12. Layout 

Menurut Rustan (2009) layout merupakan suatu tataletak elemen-elemen desain 

terhadap suatu bidang dalam media tertentu dalam pendukung konsep yang 

dibawanya (hlm. 01). Ambrose dan Harris (2011) juga berpendapat  layout adalah 

suatu penataan beberapa elemen pada desain yang berhubungsn dengan ruang. 

Dan hal terpenting dalam layout adalah dapat menampilkan kombinasi visual dan 

teks yang dapat dengan mudah dimengerti oleh audiens (hlm. 10).  

Berikut adalah dasar-dasar dalam layout, yaitu : 

1. Working with pages 

Menurut Ambrose (2011) menyatakan bahwa sebuah halaman merupakan 

tempat peletakkan visual dan teks yang akan digunakan. Sebelum mengetahui 

bahwa akan dicetak biasa atau dijilid dan hasil desainnya daoat secara optimal 

tersampaikan, maka kita harus mengetahui dahulu karakteristik formatnya. Hal 

ini bertujuan agar keterbacaan dari konten dapat tersampaikan secara optimal. 

(hlm. 17-18).  

a. Alignment 

Menurut Ambrose (2011) menyatakan bahwa alignment merupakan pengaturan 

dalam sebuah teks dalam layout (hlm. 68). 
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b. Hyphenation and justification 

Menurut Ambrose (2011) hyphenation dan justification bertujuan agar 

penulisan teks tidak berjarak dan sulit untuk dibaca (hlm.74). 

c. Hierarchy  

Menuru Ambrose (2011) hirearki adalah suatu acuan dalam penulisan judul 

beserta isinya. Umumnya judul akan lebih ditekankan pada pemilihan ukuran, 

tebal, serta jenis font daripada isinya(hlm. 76). 

2. Grid 

Menurut Ambrose (2011) suatu grid merupakan peletakkan posisi dengn 

bertujuan untuk mempermudah dalam melayout secara akurat (hlm. 54-55) 

3. The Golden Section 

Menurut Ambrose (2011) golden section merupakan suatu teknik layout yang 

ada sejak jaman dahulu, yang tujuannya untuk mencapai tingkat keseimbangan 

yang optimal dan harmoni dalam desain (hlm. 24-25). 

4. Modular Grids 

Menurut Tondreau (2009) Modular Grid merupakan layout yang paling baik 

dalam mengatur berbagai macam informasi yang kompleks yang dapat 

ditemukan dalam koran, kalender, grafik, dan tabel. Layout ini 

mengkombinasikan kolom vertikal dan horizontal yangmana mengatur 

strukturnya menjadi kolom-kolom kecil (hlm. 11). 
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5. Asymmetrical Grids 

Menurut Ambrose (2011) suatu grid yang asimetris dapat dikembangkan secara 

kreatif namun harus tetap memiliki keseimbangan yang harmoni (hlm. 40-41). 

2.13. Tipografi 

Menurut Ellicot dan Roncareli (2010) bentuk huruf atau tipografi tidak hanya 

sebagai media komunikasi tetapi juga daya tarik visual, dan merupakan unsur 

penting untuk menciptakan sebuah kemasan yang tepat dengan tujuannya. Jenis 

typface terdiri dari dua, yaitu serif memiliki kesan formal dan sanserif memiki 

bentuk yang lebih dinamis sehingga memberi kesan bebas, friendly, dan nyaman 

serta fun (hlm 14). 

 Menurut Graham (2012), tipografi adalah suatu pengaturan beberapa huruf 

dan kata pada sebuah desain. Tipografi juga dapat dikatakan sebagai pengaturan 

typeface. Typeface itu sendiri merupakan suatu kelompok huruf, angka, dan tanda 

baca yang memiliki sifat visual serupa. Namun, Pipe (2009) mengartikan tipografi 

sebagai suatu seni dan teknik dalam mengatur dan mendesain huruf, serta 

memodifikasi sebuah tulisan. Menurut Graham (2012) Dalam Proses memlih 

typeface tentu harus disesuaikan dengan konsep desain dan target audiens. Dalam 

mengatur typeface terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah: 

1. Weight, yaitu berat dari garis yang membentuk huruf, angka, dan tanda 

baca. Jenisnya adalah bold atau thin. 

2. Letter spacing, yaitu suatu jarak antar huruf. 

3. Word spacing, yaitu jarak antar kata. 
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4. Leading, yaitu jarak antar baris antara kalimat satu dengan kalimat lain. 

5. Alignment, yaitu orientasi text (left, right, centre, dan justify). 

6. Line length, panjangnya kalimat yang ditulis atau diketik. 

Menurut Carter (1995) terdapat prinsip dalan tipografi, yaitu: 

1. Legibility 

Merupakan kualitas suatu huruf untuk dapat terbaca. Pada kasus tertentu, 

bentuk huruf yang terlalu abstrak bisa membuat huruf tersebut sulit untuk 

diidentifikasi atau sulit untuk dibaca.  

2. Readibility 

Merupakan kualitas yang membuat suatu teks dapat dengan mudah dibaca, 

menarik, dan tidak membuat mata menjadi lelah. 

3. Visibility 

Kemampuan huruf dan text untuk bisa dibaca, misalnya ukuran huruf pada 

poster yang diletakkan di pinggir jalan sebaiknya cukup besar agar dapat 

dibaca. 

4. Clarity 

Merupakan kualitas pada teks dan huruf agar dapat dimengerti dengan jelas. 

Contohnya, slogan berbahasa asing harus dapat dipahami oleh orang yang 

membacanya. 
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Sihombing (2015. Hlm.158) membagi huruf ke dalam beberapa klasifikasi. 

Klasifikasi huruf dibuat berdasarkan momentum-momentum penting yang terjadi 

sepanjang sejarah penciptaan dan pengembangan desain huruf Latin. Klasifikasi 

tersebut adalah antara lain: 

1. Old Style 

Jenis huruf ini merupakan jenis huruf yang dikembangkan pada abad ke 15-16 

yang dikenal dengan tipografi humanis. Karakteristik umum dari huruf ini 

yaitu serif berukuran kecil dengan sudut lengkung yang besar, terdapat 

kemiringan pada sumbu huruf ‘O’, dan kontras stroke yang rendah.  

Contoh huruf jenis ini adalah Garamond (hlm. 159). 

 

Gambar 2.7. Garamond 

2. Transitional 

Huruf-huruf jenis ini muncul pada pertengahan abad ke- 17, dan merupakan 

transisi antara huruf-huruf Old Style dan tipografi dengan serif modern. 

Karakteristik yang dapat dijumpai dalam jenis huruf ini adalah serif  berukuran 
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kecil dan bersudut lengkung kecil, serta kontras stroke yang cukup. Contoh 

huruf jenis ini adalah Baskerville (hlm. 159). 

 

Gambar 2.8. Baskerville 

3. Modern 

Huruf-huruf jenis ini dikembangkan pada akhir abad ke-18 dan menjadi 

perubahan radikal terhadap tipografi tradisional pada masa itu. Karakteristik 

jenis huruf ini yaitu serif berukuran kecil tanpa sudut lengkung. sumbu pada 

huruf ‘O’ tegak vertical, dan kontras stroke yang ekstrim. Contoh huruf jenis 

ini adalah Bodoni (hlm. 160). 

 

Gambar 2.9. Bodoni MT 

4. Egyptian 

Huruf –huruf ini juga dikenal sebagai slab serif, diperkenalkan pada abad ke-
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19 dan banyak dugunakan dalam desain iklan. Karakteristik huruf ini adalah 

serif  berbentuk kotak dengan ukuran besar dan tidak memiliki sudut lengkung, 

memiliki sumbu ‘O’ yang tegak vertikal, dan kontras stroke yang rendah. 

Contoh huruf jenis ini adalah Clarendon (hlm. 160). 

 

Gambar 2.10. Clarendon 

5. San Serif 

San serif merupakan jenis huruf yang menutup klasifikasi huruf yang 

bermunculan pada abad ke-19. Karakteristik dari jenis huruf ini adalah tidak 

memiliki serif, sumbu ‘O’ tegak vertikal, dan kontras stroke yang rendah atau 

tidak memiliki kontras stroke (hlm. 160). Contoh font jenis ini adalah Futura. 

 

Gambar 2.11. Futura 

2.14. Fotografi 

Menurut Arntson (2007) Fotografi merupakan elemen visual yang penting karena 

dengan fotografi dapat mengeksplor masalah dan dapat menggambarkan masalah 

yang telah ada. Fotografi lebih menjelaskan alur cerita dan pesan yang mana  

ingin disampaikan ke audiens. (hlm. 170).  
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Menurut Tjin (2012) Fotografi adalah media komunikasi antara fotografer dan 

penikmat foto dimana fotografer harus dapat mengomposisikan foto dengan baik 

supaya komunikasi kepada audience bisa tersampaikan dengan baik. Komposisi 

dalam fotografi merupakan suatu cara kita dalam menempatkan elemen-elemen 

visual dalam sebuah foto. Komposisi dalam fotografi dapat dibagi dalam 5 jenis : 

1. Rule of Thirds / Aturan Sepertiga 

Pada kenis komposisi ini sebuah fiti dapat dibagi dalam sembilan bagian. Saat 

melihat sebuah foto, mata manusia biasanya mengarah ke salah satu titik 

perpotongan antara empat garis, daripada di pusat atau pada tepi foto.  

 

Gambar.3.3. komposisi Rule of Third 

2. Ruang Negatif/ Negative Spaces 

Ruang negatif dapat dimanfaatkan secara kreatif . Dengan membesarkan ruang 

negatif, setting akan terlihat lebih menonjol dan jelas. 
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3. Framing 

Framing dapat digunakan sebagai “alat” komposisi yang membantuk untuk 

menraik perhatian orang ke dalam subjek yang dibingkai. Komposisi ini dapat 

bekerja dengan efektif ketika bingkai  

4. Pattern/pola 

Pola, merupakan suatu hal yang berulang-ulang dan membentuk irama, kunci foto 

pola yang bagus adalah dengan mengisolasi pola tersebut dari lingkungan 

sekitarnya sehingga memberikan kesan pola tersebut melampaui batas foto. 

2.15. Warna  

Menurut Nathalia & Anggraini (2014) menyatakan bahwa warna dapat 

mendukung identitas, citra, sifat maupun pesan yang ingin disampaikan dalam 

sebuah desain. Adapun juga menyatakn bahwa warna dapat mempengaruhi mood 

dan menarik perhatian serta warna pada bidang background dapat mempengaruhi 

warna pada foreground. (hlm.37) 

 Menurut Nathalia dan Aggraini (2014), menyatakan arti psikologi pada 

warna dapat berbeda-beda sesuai dengan wilayah, tradisi, atau budaya setempat, 

namun  terdapat pengertian secara umum dari setiap warna yaitu (hlm. 38): 

a. Merah 

Mempunyai warna yang emosional, ekstrem, agresif, keberanian, 

semangat, kepercayaan diri, dan kekuatan serta powerful. 
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b. Biru 

Menurut Fraser dan Bank (2003), warna biru melambangkan intelegensi, 

efisiensi, kepercayaan, dan kewajiban (duty) dan ketenangan (hlm. 49). 

c. Oranye 

Merupakan warna yang dapat melambangkan keceriaan, kehangatan, 

segar, semangat, energi, dan keseimbangan. 

d. Kuning 

Merupakan warna yang melambangkan optimisme, santai, gembira, 

menonjol, dan eksentrik.  

e. Hijau 

Merupakan warna yang melambangkan alam, kehidupan, simbol fertilitas, 

sehat, dan natural. 

Menurut Dameria (2012) warna merupakan suatu fenomena yang dibentuk oleh 

objek, observer dan cahaya. Dalam dunia desain warna dapat berfungsi sebagai 

alat komunikasi non verbal dan Silent Sales Person. 
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