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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Promosi 

Menurut Tjiptono (2002, hlm 219), promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan. Promosi juga merupakan salah satu unsur yang ada dalam 

bauran pemasaran yang tidak dapat diabaikan dalam suatu proses pembelian. 

Selain itu, promosi juga mempunyai manfaat dalam memperkenalkan produk 

yang baru dan dalam hal mempertahankan selera konsumen agar tetap 

menggunakan produk yang sudah ada. 

 Menurut Kotler (2008, hlm 252) promosi merupakan suatu upaya merubah 

pandangan konsumen terhadap suatu produk yang dipasarkan, sehingga konsumen 

memiliki kenginan untuk membeli produk yang ditawarkan. 
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2.1.1. Tujuan promosi 

Menurut Rangkuti (2009 hlm 51-53) perusahaan melakukan kegiatan promosi 

dengan tujuan utamanya untuk mencari laba / keuntungan. Pada umumnya 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan harus mendasarkan kepada 

tujuan sebagai berikut: 

1. Modifikasi tingkah laku 

Pasar merupakan suatu tempat pertemuan orang-orang yang hendak melakukan 

suatu pertukaran di mana setiap orang memiiki tingkah laku yang berbeda-beda. 

Demikian juga pendapat mereka mengenai suatu barang dan jasa, selera yang 

memiliki perbedaan satu sama lain. Dengan demikian, tujuan dari promosi ini 

adalah berusaha untuk mengubah pendapat dari masing-masing individu untuk 

menerima dan setia akan produk tersebut. 

2. Memberitahu 

Promosi yang bersifat informasi ini umumnya lebih disukai dan dilakukan pada 

tahap-tahap awal dalam siklus kehidupan produk. Pada tahap ini masyarakat akan 

lebih mengenal produknya sebelum membeli. Promosi yang bersifat informasi ini 

dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli. 

3. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk ini pada umumnya kurang disenangi oleh 

sebagian masyarakat. Tetapi, kenyataannya, sekarang ini yang banyak muncul 

justru adalah promosi tersebut. Promosi seperti itu terutama untuk mendorong 

pembeli. Perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya, tetapi lebih 
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mengutamakan untuk menciptakan kesan positif. Hal ini dimaksudkan agar 

promosi dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku 

pembeli.  

4. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk dihati masyarakat. Ini berarti perusahaan 

berusaha memperhatikan untuk mempertahankan pembeli yang ada karena 

pembeli akan datang kembali saat akan mebeli produk yang dipasarkan. 

 

2.1.2. Bentuk promosi 

Menurut Kotler (2001 hlm 98-100) ada empat jenis kegiatan promosi, antara lain :  

1. Periklanan (Advertising) 

Alat yang digunakan untuk memperlancar komunikasi terhadap pembeli yang 

sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam periklanan, cara berkomunikasi dengan 

berbagai media ditujukan untuk merangsang pembeli. 

2. Sales Promotion 

Promosi untuk menambah dan mengkoordinasikan kegiatan pengambilan 

keputusan pembelian personal. Promosi pengambilan keputusan pembelian dapat 

meliputi adanya pameran di mall, pameran dagang, membagikan brosur dan 

sebagainya. 

3. Publisitas 

Publisitas ini memiliki kegunaan yang luas, diantaranya untuk mempromosikan 

Perancangan Ambient ..., Iven Adrian, FSD UMN, 2014



	  

	  

	  

11	  

	  

merek, produk, gagasan orang, kegiatan organisasi bahkan Negara. Publisitas 

disampaikan dalam bentuk berita bukan iklan.  

4. Personal selling 

Merupakan sebuah bentuk promosi dengan menggunakan tenaga penjual, dimana 

terjadi interaksi langsung antara penjual dengan pembeli. Cara berinteraksi 

langsung antara penjual dan pembeli ini dapat langsung memperoleh tanggapan 

dari pembeli sebagai umpan balik tentang keinginan dan kebutuhan pembeli.  

 

2.1.3. Jenis promosi 

Menurut Manmohon Joshi  pada bukunya Essentials of Marketing (2012) jenis 

dari promosi pemasaran adalah sebagai berikut, 

1. Consumer Sales Promotion 

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberitahu dan membidik konsumen 

serta mendorong konsumen agar membeli produk tertentu sekaligus 

meningkatkan penggunaan produk dan menarik konsumen baru lewat cara, 

sampling coupons, demonstration, contests, money refund offers, premium offers, 

price of offer, consumer raffle draw, dan free trial. 

2. Dealer Sales Promotion 

Merupakan kegiatan yang menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan 

kerja sama dari grosir, pengeceran, atau perantara. Kegiatan ini meningkatkan 

kepentingan dealer dan distributor. Lewat cara, buying allowance, merchandise 

allowance, price deals, push money or premium, corporate advertising, dealer 
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sales contests, dealer’s listed promotion, dealer’s gift, and point of purchase. 

 

3. Sales Force Promotion 

Sebagai dealer dan konsumen promosi, tenaga penjualan adalah hal yang penting. 

Lewat cara, bonus to sales force, sales force contests, dan salesforce meetings and 

conferences (hlm 29). 

 

2.1.4. Media Promosi 

Media promosi adalah sebuah media yang memiliki tujuan untuk mempromosikan 

sebuah produk, merek, jasa, atau tempat kepada masyarakat dengan membawa 

pesan tertentu. Salah satu promosi yang paling sederhana adalah dari mulut ke 

mulut. Akan tetapi, hal tersebut akan menimbulkan kurangnya efisien dari segi 

waktu dalam hal penyampaian pesan.  

 Terdapat dua jenis media promosi yang dapat digunakan agar tujuan 

promosi tersebut tepat dengan sasaran, yaitu: 

1. Above The Line 

Menurut Suryadi (2011 hlm 64) Teknik pemasaran untuk mempromosikan sebuah 

merek yang bersifat massal yang mencakup, televisi, radio, koran, majalah. 

Penyebarannya mencakup wilayah yang luas. 

2. Below The Line 

Menurut Suryadi (2011 hlm 64-65) Berbeda halnya dengan above the line, below 

the line dapat menyentuh suatu kalangan spesifik, karena peredarannya terbatas, 
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seperti melalui poster, flyers, brosur, bus panel, spanduk yang sesuai dengan 

target audiencenya. 

 

2.2. Ambient Media 

Menurut Lwin dan Aitchison (2002) menjelaskan bahwa ambient media 

merupakan salah satu strategi beriklan yang tujuan utamanya adalah untuk 

membangkitkan feeling dan mood konsumen agar merasa nyaman dan suka ketika 

berinteraksi dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh produsen. 

Semangat yang dibawa oleh ambient media adalah memberikan memorable 

experience kepada konsumen. Dalam perkembangannya ambient media menjadi 

sebuah kegiatan yang terintegrasi dengan media. Ambient media juga bisa disebut 

sebagai media lingkungan.  

   

2.1. Gambar contoh Ambient Media 

(Sumber : Data internet) 

 

Ambient media memiliki kecenderungan untuk opportunistic, dalam arti 

bentuknya memanfaatkan lingkungan yang ada dan seringkali atribut yang ada di 
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lingkungan tersebut menjadi bagian dari pesan itu sendiri. Kekuatan utama 

ambient media adalah memberikan surprising effect (efek yang mengejutkan) 

kepada konsumen. Ambient media merupakan salah satu strategi media dengan 

menggunakan pendekatan yang unik. Pada tahun 2002, Ambient media mulai 

muncul di situs media Inggris dan saat ini telah menjadi salah satu teknik beriklan 

seperti halnya media periklanan komersial yang lain.  

Aristanto (2007), menyatakan bahwa ambient media jika dibandingkan 

dengan iklan televisi, justru memiliki stopping power yang cukup tinggi 

disebabkan oleh sifatnya yang tidak dapat diganti chanelnya seperti chanel dalam 

tv dan tidak dapat dihindari. Kedua hal tersebut yang menyebabkan media ini 

memiliki daya pikat yang besar.  

Hendroyono (2007), menyebutkan bahwa dalam menciptakan sebuah ambient 

media, tim kreatif harus senatural mungkin mengintegrasi ide dengan media yang 

akan dipakai. Sensitivitas terhadap lingkungan sekitar harus semakin diasah. 

Selain itu, strategi ambient media harus dilakukan karena keterbatasan ambient 

media dalam menjangkau khalayak sasaran. Oleh karena itu aspek budaya dan 

psikologis target audiens adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. 

Ambient media merupakan salah satu strategi yang bisa merekatkan antara 

brand dengan konsumennya secara langsung, menggunakan pendekatan yang 

senatural mungkin, mampu menyedot perhatian target audiens sekaligus memecah 

perhatian konsumen dengan sifatnya yang inovatif. Kondisi ekonomi yang belum 

stabil menyebabkan perkembangan penggunaan ambient media di daerah kurang 
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signifikan jika dibandingkan dengan Jakarta. Selain itu, jumlah industri yang ada 

di daerah masih sangat terbatas dan pada umumnya mereka kurang “berani” 

bereksperimen untuk melakukan kegiatan-kegiatan out of standard. Meski 

demikian, prospek ambient media sangat terbentang luas karena media 

konvensional seperti iklan media cetak dan iklan televisi sudah menemui titik 

jenuh. Setiap biro iklan full service atau yang memiliki divisi brand activation, 

perusahaan humas serta event organizer sekarang ini banyak yang menyediakan 

jasa ambient advertising. 

 

2.3. Layout 

Dalam pembuatan sebuah media promosi membutuhkan elemen-elemen penting 

dalam sebuah layout. Hal ini dituturkan oleh Rustan dalam bukunya yang berjudul 

“Layout, Dasar & Penerapannya” (2010) menyatakan bahwa dalam 

menyampaikan suatu informasi terhadap audiens, dibutuhkan layout untuk 

mengatur urutan dan tata letak desain yang telah dibuat.  

1. Judul 

Judul merupakan sebuah atau beberapa kata singkat dengan ukuran text yang 

besar dan membedakannya dari elemen layout yang lainnya. Judul juga harus 

memiliki huruf yang menarik agar menarik perhatian. 
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2. Bodytext 

Bodytext merupakan elemen layout yang paling banyak nenberikan informasi 

terhadap topik bacaan tersebut. Bodytext dianggap berhasil saat pembaca 

meneruskan keingintahuannya akan informasi dengan gaya penulisan yang 

menarik. 

 

3. Subjudul 

Subjudul berfungsi sebagai judul dari beberapa segmen-segmen. Satu segmen bisa 

saja dari beberapa paragraf. 

 

4. Caption 

Caption merupakan keterangan singkat yang menyertai elemen visual. Biasanya 

dicetak dalam ukuran yang kecil dan jenis huruf yang digunakan berbeda dengan 

yang lainnya. 

5. Callouts 

Callouts merupakan keterangan yang menyertai elemen visual dan memiliki garis-

garis yang menghubungkan dengan bagian elemen visualnya. 

 

6. Signature 

Signature merupakan informasi tambahan yang berisi alamat ,moner telepon, atau 

orang yang bisa dihubungi dan dapat dijumpai di flier, brosur, poster, dll. 
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7. Artworks 

Artworks merupakan segala jenis karya seni bukan fotografi baik itu berupa 

ilustrasi, kartun, sketsa dan lain-lain yang dibuat secara manual maupun dengan 

komputer. 

 

8. Margin 

Margin dapat berfungsi menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang 

yang akan ditempati oleh elemen-elemen layout. Margin juga mencegah agar 

elemen-elemen layout tidak terlalu jauh ke pinggir halaman. 

 

9. Grid 

Grid merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam me-layout. Grid 

mempermudah kita menentukan di mana harus meletakkan elemen layout dan 

mempertahankan konsistensi dan kesatuan layout terlebih untuk karya desain 

yang mempunyai beberapa halaman. 

 

2.4. Prinsip Desain 

Dalam membuat dan memakai elemen-elemen desain, prinsip desain merupakan 

hal yang penting saat membuat suatu desain yang baik. Landa, Gonnella, dan 

Brower (2007) dalam bukunya yang berjudul 2D: Visual Basics for Designers  

mengatakan bahwa ada empat prinsip desain yang harus diperhatikan saat 

membuat sebuah desain : 
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1. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan suatu penekanan yang dilakukan terhadap elemen-

elemen desain yang ditujukan agar dapat menghasilkan suatu karya yang memiliki 

daya tarik visual dengan memperhatikan komposisi yang ada dalam karya 

tersebut. 

 

2. Hierarki Visual 

Hierarki visual merupakan sebuah prinsip yang menjadi panduan bagi 

penggunaan elemen-elemen desain yang bertujuan agar dapat menarik perhatian 

dari setiap yang melihat desain tersebut. 

 

3. Ritme 

Ritme merupakan pola yang dibuat berulang kali dalam membuat berbagai desain 

dan menggunakan elemen yang bervariasi. 

 

4. Kesatuan 

Kesatuan merupakan sebuah prinsip yang menghubungkan setiap elemen visual 

ke dalam sebuah komposisi sehingga terbentuk menjadi karya yang baru dengan 

menggabungkan berbagai elemen dalam desain. 

 

2.5. Teori Gestalt 

Menurut Hidayati (2011, hlm 12), menurut aliran gestalt ada satu hukum pokok, 
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yaitu Hukum Pragnanz yaitu suatu prinsip yang menyatakan kecenderungan 

terhadap apapun yang dipandang untuk menerima kemungkinan kondisi yang 

paling baik. Hukum pragnanz digunakan sebagai petunjuk prinsip dalam 

mempelajari persepsi belajar dan ingatan. dan 3 hukum tambahan yang tunduk 

kepada hukum yang pokok itu, yaitu Hukum Kesamaan, Hukum Kedekatan dan 

Hukum Ketertutupan. 20 Dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt 

Theory (1923), Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt sebagai 

berikut: 

1.     Hukum Keterdekatan (law of proximity) Dalam kita mengamati, obyek    

obyek yang berdekatan satu sama lain akan nampak sebagai satu unit 

persepsi. Dengan demikian hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu 

atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. 

2.        Hukum Ketertutupan (law of closure) Menyatakan bahwa kita mempunyai      

tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang 

tidak lengkap, agar menjadi lebih berarti. Atau hal-hal yang cenderung 

menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. 

3. Hukum Kesamaan (law of equivalence) Dalam kita melakukan 

pengamatan, maka obyek- obyek yang mempunyai kemiripan (similarity) 

satu sama lain akan diorganisir ke dalam satu persepsi. Dengan kata lain 

hal-hal yang mirip satu sama lain, cenderung kita persepsikan sebagai 

suatu kelompok atau suatu totalitas. 
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2.6. Strategi Promosi 

Pemasaran sebagaimana diketahui, adalah inti dari sebuah usaha. Tanpa 

pemasaran tidak ada yang namanya perusahaan, akan tetapi apa yang dimaksud 

dengan pemasaran itu sendiri orang masih merasa rancu.  

Pengertian pemasaran menurut Kotler (1997, hlm 8) adalah : 

“Suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk dengan pihak lain “. 

Banyak yang menganggap bidang ini identik atau sama dengan bidang penjualan. 

Sesungguhnya pemasaran memiliki arti yang luas daripada penjualan. Bidang 

penjualan merupakan bagian dari bidang pemasaran, sekaligus merupakan bagian 

terpenting dari bidang pemasaran itu sendiri. Pemasaran berarti bekerja dengan 

pasar untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan maksud memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Di era globalisasi daya saing perusahaan perlu 

ditingkatkan, tidak hanya aspek produksi, tetapi juga aspek strategi 

pemasarannya. Perusahaan perlu menempatkan strategi pemasaran agar berperan 

penting bagi keberlanjutan. Hal ini karena fungsi manajemen yang memiliki 

kontak paling besar dengan dunia luar adalah fungsi pemasaran. 

Freddy Rangkuti (2009, Hlm 1) mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam 

menyusun strategi promosi yang kreatif dan membuat program promosi dalam 

bentuk komunikasi secara terpadu adalah menentukan strategi dan program 

promosi mana yang paling efektif utnuk menghasilkan dampak yang sangat besar 

terhadap penjualan.  Selain itu, menurut Bennet,  
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”strategi pemasaran merupakan pernyataan (baik secara eksplisit maupun implisit 

mengenai bagaimana suatu merk atau lini produk mencapai tujuannya” (Tjiptono, 

2011, hlm 42). Definisi ini menjelaskan bahwa pemasaran merupakan proses 

kegiatan usaha untuk melaksanakan rencana strategis yang mengarah pada 

pemenuhan kebutuhan konsumen melalui pertukaran dengan pihak lain. 

2.7. Psikologi  dan Arti Warna 

Warna yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung 

menyampaikan pesan terhadap lingkungan sekitar.  Pesan yang disampaikan 

tersebut dapat berarti menyejukan, menggoda, gembira, bahkan menakutkan.  

Leatrice Eisman (2007), mengemukakan bahwa warna memiliki arti antara lain :  

1. Biru, memiliki arti sebagai kesetiaan, ketenangan, sensitif dan bisa 

diandalkan.  Eisman mengatakan bahwa biru memiliki arti stabil karena 

warna langit dimana meskipun langit kelabu dan akan hujan, kita tahu bahwa 

di atas awan tersbeut warna langit tetaplah biru. Biru tua lebih cocok 

digunakan untuk acara formal atau seragam, sementara biru muda untuk yang 

sifatnya non formal. Eisman juga mengatakan apabila warna biru dan ungu 

dipadukan akan menimbulkan kesan humor. 

2. Keabu-abuan, memiliki arti sebagai serius, bisa diandalkan dan stabil. Warna 

abu-abu adalah warna alam dimana di luar sana warna abu-abu merupakan 

warna yang permanen, misalnya batu atau karang. Eisman mengatakan bahwa 

abu-abu adalah warna yang kuat dan praktikal. Saat wawancara kerja, 

menggunakan busana dengan warna ini untuk menunjukkan bahwa anda 
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orang yang bertanggung jawab, tetapi bila warna ini dipakai dari atas hingga 

ke bawah anda akan dianggap orang yang membosankan. 

3. Merah muda memiliki arti sebagai cinta, kasih sayang, kelembutan, 

feminin dimana warna yang disukai banyak wanita ini menyiratkan sesuatu 

yang lembut dan menenangkan, tapi kurang bersemangat dan membuat energi 

melemah. Eisman mengatakan apabila ingin memberi kesan lebih sensual, 

disarankan untuk tidak menggunakan warna ini. Warna pink yang lembut 

cocok untuk acara kencan yang romantis, bukan menggairahkan. 

4. Merah memiliki arti sebagai kuat, berani, percaya diri, dan gairah. Merah 

adalah warna yang punya banyak arti, mulai dari cinta yang menggairahkan 

hingga kekerasan perang. Warna ini tak cuma mempengaruhi psikologi tapi 

juga fisik. Penelitian menunjukkan menatap warna merah bisa meningkatkan 

detak jantung dan membuat kita bernapas lebih cepat. Warna ini adalah warna 

yang dinamis dan dramatis. Bila dipakai dalam dunia profesional memiliki 

kesan yang sangat kuat. Tapi jangan gunakan baju merah saat wawancara 

kerja dimana dapat menimbulkan konflik saat negosiasi. Kenakan warna 

merah hanya sebagai aksen. 

5. Kuning memiliki arti sebagai muda, gembira, dan imajinasi. Warna kuning 

akan meningkatkan konsentrasi, itu sebabnya warna ini dipakai untuk kertas 

legal atau post it. Kuning juga merupakan warna persahabatan. Banyak orang 

yang kurang percaya diri memakai warna ini karena takut terlihat mencolok. 
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Padahal warna kuning hadir dalam berbagai variasi, mulai dari pastel hingga 

kuning cerah. Bila Anda tak nyaman dengan busana warna ini, padankan 

dengan sesuatu yang Anda sukai. 

6. Hitam memiliki arti sebagai elegan, kuat, sophisticated. Hitam memiliki 

reputasi buruk dimana warna ini dipakai oleh para penjahat difilm. Hitam juga 

melambangkan duka dan murung. Warna hitam juga punya sisi lain, misalnya 

saja untuk menyatakan sesuatu yang abadi, klasik, dan secara universal 

dianggap sebagai warna yang melangsingkan. Warna hitam ini dapat 

dipadukan dengan warna lain. 

7. Hijau memiliki arti sebagai kesejukan, keberuntungan, dan kesehatan. Warna 

hijau     hijau melambangkan alam, kehidupan, dan simbol kesuburan.  
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