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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

Menurut Bungin (2006) dalam bukunya Sosiologi Komunikasi,  komunikasi 

sebagai proses penyampaian pikiran, atau perasaan seseorang kepada orang lain. 

Pikiran dapat berupa gagasan, informasi, opini, dan sebagainya yang muncul dari 

benak. Komunikasi yang terjalin membentuk tafsiran pada perilaku yang 

disampaikan melalui pembicaraan, gerakan, sikap, dan simbol-simbol lain yang 

digunakan. 

Terdapat tiga unsur penting dalam komunikasi, yaitu sumber 

informasi(receiver), saluran(media), dan penerima informasi(audience). Sumber 

informasi dapat berupa seseorang maupun institusi yang memiliki pemberitaan 

yang ditujukan kepada penerima informasi. Sedangkan saluran merupakan media 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi, dapat secara langsung, maupun 

menggunakan media massa jika ditujukan kepada orang banyak. 

2.2 Promosi 

Pemasaran dikenal sebagai kegiatan yang terkait dengan iklan atau penjualan secara 

eceran. Namun ternyata, pemasaran mencangkup kegiatan pembujukan, promosi, 

dan publikasi. Pemasaran memiliki lingkup yang luas, yaitu tidak selalu menjual 

barang tetapi dapat menjual gagasan, karier, tempat, hiburan, kegiatan, dan 
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sebagainya (Morissan, 2010, hlm. 2). Dalam penelitian ini penulis akan membahas 

salah satu kegiatan pemasaran yaitu melalui promosi. 

2.2.1 Pengertian Promosi  

Menurut Ardhi(2013) promosi adalah suatu cara mengkomunikasikan produk. 

Selain informasi, promosi memiliki tujuan menambah provit, dan meraih pengguna 

baru serta menjaga loyalitas pengguna lama. Promosi merupakan salah satu kunci 

keberhasilan usaha. Dalam perusahaan, promosi digunakan dalam 

memperkenalkan perusahaan dan produk yang ditawarkan, tanpa promosi 

masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui produk yang ditawarkan, dan lebih 

memilih tempat lain. 

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Promosi  

Usaha dalam melakukan promosi tidak lepas dari fungsi dan tujuannya. Ardhi 

menyebutkan tiga garis besar fungsi utama dari pelaksanaan promosi yaitu menarik 

perhatian audiens, menciptakan daya tarik, dan mengembangkan keingintahuan 

audiens akan produk yang ditawarkan. Sedangkan beberapa hal yang menjadi 

tujuan dari promosi adalah menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan.  

2.2.3 Bauran Promosi  

Menurut Peter dan Olson (seperti yang dikutib dalam Rangkuti, 2009), terdapat 

empat jenis promosi yaitu: 
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1. Iklan: penyajian informasi nonpersonal mengenai produk, merk, perusahaan 

dengan bayaran tertentu. Terdapat berbagai macam media iklan untuk membentuk 

citra perusahaan. 

2. Promosi Penjualan: rangsangan untuk membeli yang ditujukan kepada 

konsumen, dapat berupa kupon, undian, pameran, dan sebagainya. 

3. Penjualan Personal : adanya komunikasi langsung antara pembeli dan penjual 

4. Publisitas: bentuk komunikasi mengenai produk maupun informasi lain    

mengenai perusahaan, tanpa memerlukan bayaran. Seperti talk show, liputan berita, 

dan sebagainya. (hlm. 178-181) 

2.3 Iklan 

2.3.1 Pengertian Iklan 

Periklanan menurut Kotler (2003) adalah promosi yang dilakukan dalam bentuk 

apapun mengenai ide, penjualan barang mapun jasa oleh sponsor yang telah 

dikenal. Dalam menyampaikan informasi iklan, pelakunya dapat mencangkup 

perusahaan bisnis, museum, organisasi nirlaba, maupun lembaga pemerintahan. 

Iklan adalah bentuk promosi yang paling dikenal dan dinilai efektif dari segi biaya 

dari jumlah audiens yang besar (hlm. 344). Selain itu iklan dapat menciptakan citra 

audiens terhadap merk maupun perusahaan. Supriyono (2010, hlm. 19) dalam 

bukunya Desain Komunikasi Visual Teori dan Aplikasi menyampaikan rumus teori 

klasik periklanan AIDA dimana tahap reaksi terhadap iklan mulai dari perhatian 

(attention), tertarik (interest), menginginkan (desire) dan tindakan (action). 
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2.3.2 Sasaran Iklan 

Menurut Kotler (2003) sasaran iklan (target iklan) adalah “pekerjaan komunikasi 

dan tingkat pencapaian yang spesifik yang diwujudkan dengan suatu pekerjaan 

audiensi yang spesifik dan suatu periode waktu yang spesifik pula” (hlm.345). 

Terdapat sasaran iklan berdasarkan tujuannya, yaitu: 

1. Periklanan Informatif: tujuan dari iklan ini adalah menciptakan kesadaran dan 

pengetahuan atas produk yang ditawarkan baik baru maupun sudah ada 

sebelumnya. 

2. Periklanan Persuasif: memiliki tujuan mengajak orang untuk melakukan 

pembelian dengan menciptakan kesukaan dan ketertarikan terhadap produk. 

3. Periklanan Pengingat: bertujuan untuk kembali mengingatkan audiens akan 

keberadaan produk dan agar kembali membelinya. 

4. Periklanan Perkuatan: iklan dengan tujuan meyakinkan pembeli bahwa 

keputusannya dalam membeli tepat (hlm. 345-346).  

2.3.3 Pendekatan Konsep Periklanan 

Menurut Altsiel (2010), terdapat beberapa pendekatan konsep periklanan antara 

lain: 

1. menunjukan produk : biasanya desain dalam pendekatan ini hanya menunjukan 

logo dan produk sedangkan keunggulannya diletakan didalam teks, tagline, atau 
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tidak. Biasanya desain menggunakan pertanyaan sebagai headline dan produk 

sebagai solusinya. 

2. Menunjukan kegunaan/ keunggulan: gaya bahasa yang digunakan menampilkan 

kegunaan utama. Contohnya: sebuah botol soda digambarkan dengan orang-orang 

yang sedang mengobrol sambil tertawa bersama memiliki makna soda tersebut 

menyatukan orang-orang dan membawa kebahagiaan. 

3. menunjukan alternatif: memberikan pemahaman berbeda untuk memberikan 

efek yang lebih menyenangkan. 

4. Perbandingan: perbandingan menekankan kepada klaim suatu produk dengan 

membandingkan terhadap sesuatu yang lebih buruk. Pendekatan ini tidak cocok 

untuk market leader produk karena tidak membandingkan dengan produk nomor 

dua. 

5. metaphora: menggunakan gaya metafora yang divisualisasikan dalam desain, 

yaitu membandingkan sesuatu berdasarkan karakteristik sifat yang sama. 

6. Borrowed Interest: menggunakan visualisasi lain dalam menggambarkan pesan 

yang ingin disampaikan, namun berbeda dengan metafora, borrowed interest tidak 

memiliki keterkaitan langsung dari produk dan keunggulan. 

7. Testimonial/endrosement: teknik testimonial dapat meningkatkan kepercayaan 

terhadap produk. Seperti penggunaan artis dalam mempromosikan suatu produk 

dapat mempengaruhi image suatu produk (hlm. 91-95). 
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2.3.4 Komponen Iklan Media Cetak 

Morissan(2010) menyatakan bahwa media cetak memiliki sejumlah komponen 

utama, antara lain: 

1. Kepala Iklan (headline): kata utama dalam iklan yang berfungsi menarik 

perhatian pembaca paling besar, yaitu untuk membuat mereka tertarik membaca 

keseluruhan naskah yang ada. Bagian judul biasanya memiliki ukuran yang lebih 

besar dan merupakan bagian utama yang dibaca diikuti dengan illustrasinya. Kepala 

iklan juga berfungsi sebagai penentu segmentasi produk. Berdasarkan kategorinya 

headline terbagi menjadi dua yaitu,  

- headline langsung (direct headline) yaitu secara langsung menyampaikan 

informasi kepada target yang dituju, biasanya kalimat ajakan, menawarkan 

keuntungan dan keunggulan produk, dan  

- headline tidak langsung (indirect headline) yaitu tidak secara langsung 

mengidentifikasikan barang atau jasa. Jenis ini biasanya lebih efektif karena 

memancing keingintahuan pembaca terhadap badan iklan. 

2. Subkepala Judul: kalimat yang mendampingi judul, yang biasanya memiliki 

ukuran yang lebih kecil dibandingkan kepala judul, tetapi lebih besar dibandingkan 

badan iklan. Subjudul menggunakan teks yang memiliki daya jual, dan harus 

memperkuat kepala judul, slogan, dan tema iklan. 

3. Badan Iklan: inti dari sebuah iklan dengan jumlah teks paling banyak. Badan 

iklan memberikan informasi yang lebih spesifik dan menyesuaikan dengan daya 
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tarik iklan yang digunakan seperti perbandingan, harga, humor, dramatisasi, dan 

sebagainya (hlm. 360-363). 

4. Elemen Visual: illustrasi memiliki peran penting dalam menentukan 

keefektivitasan iklan karena harus menarik perhatian dan sesuai dengan judul dan 

badan iklan agar efektif. Elemen visual meliputi merk, logo, warna, dan sebagainya. 

5. Tata Letak: pengaturan letak bagian-bagian iklan harus ditempatkan. Tata letak 

membantu mengetahui berapa besar ruang dan kalimat yang dibutuhkan (360-364). 

2.3.5 Above The Line dan Below The Line 

Menurut Rustan (2009) promosi dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Above the line adalah pemasaran yang dilakukan melalui perantara media massa 

yang ditujukan untuk target berskala besar, tetapi kurang bagus dalam menyentuh 

secara personal. Above the line meliputi tv, film, radio, web, web banner, serta 

Internet. 

2. Below the Line adalah kegiatan promosi yang dilakukan untuk target market yang 

lebih spesifik dan terbatas, seperti menggunakan direct mail, public relation, sales 

promotion, flyer, brosur, iklan maupun surat kabar (hlm. 89). 

2.3.6 Perencanaan Media Iklan 

Terdapat berbagai pilihan media promosi yang dapat digunakan perusahaan, tetapi 

tidak semua media tepat untuk mengkomunikasikan pesan yang akan disampaikan. 

Sehingga sebelum menentukan media diperlukan perencanaan untuk menghasilkan 

promosi yang tepat dan efektif, dan juga terhindar dari pemborosan media. Menurut 
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George dan Michael (seperti yang dikutib dalam Morissan,2010, hlm. 181), 

Perencanaan media merupakan serangkaian keputusan dalam menyampaikan pesan 

promosi kepada penerima. Masih dalam buku Periklanan : Komunikasi Pemasaran 

Terpadu, Tom Dunchan membagi perencanaan media kedalam empat langkah, 

yaitu:  

1. Mengidentifikasi target media (media targeting) meliputi siapa, dimana, berapa 

besar target yang dituju. 

2. Menentukan tujuan media (media objectives) 

3. Menentukan strategi media, meliputi konsep, kendaraan media, jangkauan, 

cangkupan, dan pembelian media.  

4. Penjadwalan penempatan media (scheduling media placement) 

2.4 Video 

2.4.1 Pengertian Video 

Kata video berasal dari bahasa latin yang berarti ‘saya lihat’. Video mewakilkan 

teknologi elektronik berupa gambar yang bergerak. Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai 

dengan suara. Video banyak digunakan dalam pertelevisian, bidang keilmuan, 

periklanan, teknis, dan sebagainya (Binanto, 2010, hlm.179). Pada dasarnya 

terdapat dua kategori video, yaitu video analog dan video digital. 

. 
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Gambar 2.6. Video Melalui Smartphone 

( Sumber: http://bluehillresearch.com/wp-content/uploads/2016/03/Cloud-Video-Hands-

Pixabay.jpg) 

2.4.2 Video Analog 

Video analog memvariasikan voltase dan/atau frekuensi sinyal untuk menghasilkan 

gambar bergerak. Jenis video ini telah lama dan banyak digunakan dan dijadikan 

sebagai standar dalam pertelevisian. Video Analog mempunyai dua format yaitu 

format elektrik dan format kaset. Format pengkodean dalam video analog yang 

paling sering digunakan adalah NTSC, PAL, SECAM. 

2.4.3 Video Digital 

Video digital terdiri dari tiga dimensi pixel warna, dimana dua dimensi melayani 

area spasial gambar bergerak, dan satu dimensi bertugas mempresentasikan domain 

waktu. Video jenis ini digunakan dalam komputer dan berbentuk player yang dapat 

membuka dan memutat video dengan format tertentu seperti QuickTime movie 

(.mov), Audio Video Interleaved (.avi), RealMedia (.rm).  

Video digital berupa kumpulan gambar bergerak yang ditampilkan dengan 

kecepatan yang konstan. Setap gambar yang ditampilkan disebut frame, yang 

dijadikan satuan ukur dalam video yang disebut FPS (frame per second). Setiap 
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frame terdiri dari raster pixel, yang mengikuti ukuran frame yaitu W pixel X H 

pixel. Sedangkan warna pada pixel di representasikan dengan jumlah bit, dimana 

semakin banyak bit maka semakin banyak variasi warna pada video yang disebut 

dengan color depth (hlm. 179-181). 

2.5 Audio 

Komponen audio meliputi suara, musik, dan sound effect. Dubbing atau voiceover 

merupakan suara untuk mengisi narasi dalam mengiringi gambar tanpa 

memperlihatkan siapa si pengisi suara. Musik digunakan untuk mengiringi dan 

menjadi bagian penting dalam iklan karena memberi pengaruh pada terciptanya 

suasana, sebagai alat untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan penjualan,dan 

membantu membangun citra suatu produk, menciptakan perasaan maupun emosi 

terhadap khalayak produk yang diiklankan. Selain alunan musik, terdapat elemen 

lain yaitu jinggel (jingle). Jingle adalah identifikasi produk yang muncul dibagian 

akhir iklan (Morissan, 2010, hlm. 365-366). 

2.6 Motion graphic 

Menurut Krasner, motion graphic adalah gambar bergerak dengan memanfaatkan 

perpindahan dan waktu. Motion graphic bisa digunakan untuk banyak hal, seperti 

dalam dunia perfilman, dengan menggunakan kombinasi antara grafis, teks, dan 

suara. motion graphic sering digunakan untuk animasi judul, kredit, network 

branding, video musik, iklan dan sebagainya (hlm. 29). 

2.6.1 Motion over the web 
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Motion graphic banyak digunakan dalam web karena dapat menjangkau audiens 

secara global. Tetapi diperlukan pertimbangan terhadap penyesuaian kecepatan 

koneksi dan bandwith internet untuk kenyamanan audiens dalam melakukan 

streaming. Penggunaan informasi meggunakan motion grafis memberikan kesan 

dinamis ke situs web sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna web jika 

dirancang dengan interface yang baik dan terintegrasi. Selain itu motion grafis juga 

sebagai wahana untuk meningkatkan minat visual dan memperpanjang umur pesan 

(hlm 75-76).  

Dalam dunia pemasaran, format iklan berbasis video paling menarik dan 

efektif, sehingga dengan kemajuan internet, iklan dalam web banyak mengadopsi 

format desain pada televisi untuk membuat iklan online lebih menarik (hlm. 106). 

Format video pada web yang sering digunakan saat ini adalah Quicktime, Windows 

Media Player, dan Real Player. Format tersebut telah memudahkan video untuk 

diunduh maupun streaming (hlm. 82).  

2.6.2 Literatur Motion 

Menurut Krasner, motion graphic memiliki pemahaman universal sehingga dapat 

memberikan dampak lebih besar dibandingkan menggunakan animasi 

sesungguhnya. Animasi yang digunakan dapat  memiliki arti, seperti garis yang 

bergerak lambat dengan background berwarna gelap dapat memberikan kesan 

misterius (hlm. 137). Berikut beberapa aspek motion graphic : 

1. Pertimbangan spasial (ruang) 
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Pertimbangan ruang meliputi positioning, skala, orientasi, arah, perpindahan dalam 

frame merupakan factor penting dalam mengkoreografikan animasi karena dapat 

mengontrol persepsi audiens dengan memberikan penekanan hirarki pada elemen 

yang dominan dan elemen pendukung. Selain itu juga ada pertimbangan temporal 

seperti waktu dan kecepatan mempengaruhi koreografi dalam gerakan animasi. 

Contohnya gerakan linear memberikan kesan stabil, dan gerakan non linear 

memberikan kesan yang lebih hidup.animasi stretch  membuat ilusi terhadap 

volume objek, gerakan cepat, lambat, freeze juga mempengaruhi persepsi audiens 

(hlm. 164).  

2. Pertimbangan temporal (waktu) 

Pengukuran waktu memiliki strandar yang berbeda-beda tergantung pada objek 

yang dibuat seperti film, video, maupun media digital.  Dalam film dan video, 

waktu digambarkan secara numerik yaitu frame per detik(fps). frame rate ini 

menjelaskan kecepatan maksimum animasi dalam menciptakan ilusi yang terus 

menerus. Standar frame rate pada film awalnya adalah 24 fps, tetapi terdapat 

pengembangan yaitu mengadopsi tingkat 30 fps yang menggunakan timecode, yaitu 

detik dibagi menjadi frame tergantung frame rate yang ditentukan. Contohnya: 

00:02:23:15 berarti 0 jam, 2 menit, 23 detik, dan 15 frame. Frame pada animasi 

memiliki kecepatan yang jauh lebih rendah (antara 6 dan 15 fps). Namun jika frame 

rate terlalu lambat, animasi dapat muncul menjadi berombak. Sekarang ini standar 

waktu di media digital untuk multimedia (CD-ROM dan DVD-ROM) dan 

pengiriman Web dapat bervariasi antara 8 dan 30 fps, tergantung pada kecepatan 

performa teknis. Kecepatan terbagi tiga yaitu: 
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a. Kesepatan linear: kecepatan yang stabil seperti jam, pemutar cd, listrik. Cocok 

untuk diterapkan dalam motion graphic yang bersifat mekanis 

b. Kecepatan non linear: bergerak secara alami dan konstan sehingga memberikan 

kesan dinamis. 

c. Perubahan kecepatan: gerakan diubah sehingga tidak seperti biasanya tetapi 

memberikan efek tertentu. Seperti gerakan diperlambat untuk memberikan kesan 

emosional (hlm. 149-153). 

3. Transisi 

Transisi berguna untuk memperhalus cutt pada video sehingga frame yang berbeda 

dapat terlihat menyatu dan melembutkan perubahan mendadak frame. Transisi 

memudar memberikan kesan perubahan waktu. 

4. Properti Visual 

a. Bentuk 

Bentuk merupakan elemen visual paling dasar baik dalam seni murni, fotografi, 

tipografi, bentuk dapat diugunakan dalam mensimbolisasi ide, mengkomunikasikan 

suasana dan emosi. Bentuk geometris banyak digunakan karena mudah 

diidentifikasi dan memenuhi parameter matematis. Sebagai contoh bentuk 

segidelapan yang berarti “berhenti” telah menjadi symbol universal. Bentuk-bentuk 

natural seperti tetesan air, bunga memberikan kesan kebebasan dan spontanitas 

(hlm. 175). 

b.  Value dan warna 
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Value merupakan salah satu cara terkuat dalam memberikan kontras visual dengan 

perhitungan gelap terangnya suatu gambar dapat memperkaya makna visual dan 

menciptakan focal point dalam komposisi. Sedangkan warna memiliki kemampuan 

dalam menciptakan suasana, ide, emosi yang ingin disampaikan kepada audiens. 

nilai, warna memiliki kemampuan untuk membuat suasana hati, melambangkan 

ide, dan mengekspresikan emosi untuk menghasilkan respon penonton yang 

diinginkan. Sebuah studi mengatakan bahwa manusia membuat penilaian bawah 

sadar dalam waktu 90 detik berdasarkn warna (hlm. 178). 

c. Texture dan Pattern 

Tekstur dapat menambahkan kontras, kedalaman komposisi dan memberikan kesan 

sentuhan (hlm,180). 

d.  Pertimbangan gambar 

Penggunaan gambar mempengaruhi konsep, pesan, dan mood (hlm. 181). 

e. Pertimbangan tulisan 

Penggunaan tulisan yang biasa statis, telah diberikan efek yang memberikan kesan 

dinamis. Tulisan dapat diberi efek 3d untuk memberikan kesan kedalaman (hlm. 

193). 
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2.7 Management Development Program 

2.7.1 Pengertian MDP 

Menurut PT. Pinasthika Adhi Konsultama. (n.d) selaku lembaga yang bergerak 

dibidang pengembangan MSDM, Management Development Program adalah 

“serangkaian kelas, seminar dan latihan untuk mengajar dan mengembangkan 

keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang manajer yang 

baik. Keterampilan ini meliputi perencanaan, mengevaluasi, memotivasi, 

mempekerjakan, pelaporan,penetapan tujuan” (Management Development 

Program, http://www.pinasthika.co.id/index.php/management-development-

program, diakses tanggal 28 September 2016). Manajer merupakan aset bagi 

perusahaan dan memiliki peran besar sehingga dibutuhkan pelatihan untuk 

mempersiapkan manager yang memiliki kompetensi, memadai, dan mampu 

membawa tim nya dalam mencapai sasaran. 

2.7.2 Maksud dan Tujuan MDP 

PT. Pinasthika Adhi Konsultama melanjutkan adapun maksud dan tujuan program 

Management Development Program berbasis riset yang mandiri melalui kebutuhan 

perusahaan, yaitu: 

1. Pelatihan Management Development Program sebagai wadah dalam 

mempersiapkan SDM yang handal dan berkualitas, serta memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial saat ini dan 

yang akan datang. 
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2. Bertujuan untuk memberikan bekal wawasan, pengetahuan, dan keterampilan 

yang diperlukan para pimpinan sehingga menjadi World Class Corporate Leader 

dengan tiga ciri utama, yaitu: 

a. Memiliki kepribadian efektif, kreatif, inovatif, jujur, terbuka, dan 

berintegritas tinggi menjunjung etika bisnis. 

b. Memiliki wawasan yang luas, profesional, dan memiliki dorongan untuk 

meningkatkan potensi diri. 

c. Memiliki keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang efektif dengan 

berorientasi pada performansi dan pelayanan terbaik. 

2.7.3 Ruang Lingkup MDP 

Dalam penyelenggaraannya, terdapat tiga kemampuan utama manajerial yang 

dikembangkan, yaitu: 

1. Kecakapan pribadi: mengembangkan potensi diri menjadi pribadi yang efektif, 

sesuai dengan konteks waktu, situasi dan kondisi yang berkembang. 

2. Kecakapan Kepemimpinan: kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang 

pemimpin seperti berinteraksi dengan orang lain, mampu mempengaruhi dan 

mengarahkan orang lain kepada suatu tujuan. 

3. Kecakapan Bisnis: kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis 

ditengah kondisi lingkungan yang kompetitif. 
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2.8. Digital Marketing 

Dunia digital telah menjadi fenomena yang mengalami banyak perkembangan dari 

beberapa tahun lalu, teknologi kini telah masuk dalam kehidupan sehari-hari 

berevolusi dan mengubah cara manusia dalam mengakses informasi, berinteraksi, 

dan berkomunikasi dalam skala global (Ryan dan Jones, 2009). Digitalisasi juga 

mempengaruhi evolusi dalam dunia marketing. Dalam pemasaran telah terjadi 

berbagai perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan 

tersebut tidak menggantikan teknologi yang ada sebelumnya tetapi meningkatkan 

pelayanan dan ruang lingkup beriklan. Salah satunya dengan perkembangan dunia 

internet, media iklan menjadi lebih bervariasi masih dengan tujuan dari pengiklanan 

adalah membujuk orang mengambil tindakan yang kita inginkan. 

2.8.1 Demografi Pengguna Internet 

Ryan dan Jones menampilkan persentase pengguna internet dari faktor demografis  

yang dikutib dari Pew Internet and American Life Project, Tracking Survey pada 

tanggal 24 Oktober-12 Desember 2007. 

Dalam menentukan perlu atau tidaknya penggunaan digital marketing 

terhadap suatu produk diperlukan pertimbangan apakah audiens adalah pengguna 

online atau akan menjadi online. Banyak orang yang berasumsi bahwa produk yang 

mereka tawarkan tidak sesuai jika menggunakan digital marketing, namun selama 

ada audiens maka digital marketing dapat digunakan (hlm. 22). 
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Tabel 2.1. Tracking Survey Pengguna Internet 

(Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation) 

2.9. Elemen Desain 

2.9.1 Layout Menurut Prinsip Desain 

Ebdi (2009) dalam bukunya yang berjudul Nirmana: Dasar-dasar Seni dan Desain 

mengungkapkan adapun prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam desain grafis 

yaitu: 

1. Keselarasan (rhtym) 
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Gerakan mengulang (repetisi) atau mengalir (transisi) yang teratur dan terus 

menerus. Perpindahan tempat objek menciptakan garis semu yang berfungsi untuk 

membimbing pandangan penglihat mengikuti garis, membantu prinsip kesatuan  

(unity) dengan menyatukan objek yang disusun, dan membantu melahirkan ruang 

kosong (white space).  Repetisi dan transisi dari objek untuk menciptakan irama 

dapat berupa interval raut garis,bidang, ukuran, arah, tekstur, warna, dan posisi 

(hlm. 182-198). 

Gambar 2.2. Prinsip Keselarasan(rhytm) 
(Sumber: http://img07.deviantart.net/22a0/i/2010/253/c/3/2d_design_rhythm_by_janelle596-

d2yfpc3.jpg) 
2.  Kesatuan (unity) 

Adanya keterhubungan dalam setiap elemen yang digunakan dalam desain untuk 

mencapai pendekatan kesatuan, yang dapat berupa keterhubungan kesamaan, 

kemiripan, keselarasan, keterikatan, keterkaitan, dan kedekatan (hlm. 233). 

Gambar 2.3. Prinsip Kesatuan(unity) 

(Sumber: 

http://img07.deviantart.net/22a0/i/2010/253/c/3/2d_design_rhythm_by_janelle596

-d2yfpc3.jpg) 

3. Dominasi/ Penekanan (Domination) 
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Adanya daya tarik atau fokus perhatian yang lebih unggul, dengan tujuan untuk 

menarik perhatian, menghilangkan kebosanan dan memecah keberaturan. 

Dominasi dapat diperoleh melalui kontras, kelainan/ anomali, keunikan, keganjilan, 

keunggulan, keistimewaan, dan kekuatan (hlm. 247-248) 

 

Gambar 2.4. Prinsip Penekanan(domination) 

(Sumber: http://mvictors.com/images/2006/bo%20dead.jpg) 

4. Keseimbangan (balance) 

Keadaan beban objek yang sama sehingga menciptakan kesan seimbang secara 

visual. Terdapat beberapa jenis keseimbangan meliputi keseimbangan simetris, 

memancar, sederajat, dan tersembunyi (hlm. 259-260). 

Gambar 2.5. Prinsip Keseimbangan(balance) 
(Sumber: http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/less_is_more/designprinciples.jpg) 

 

5. Proporsi (proportion) 
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Usaha untuk memperoleh keserasian dengan menggunakan perbandingan ukuran 

yang sifatnya matematis. Tujuan proporsi adalah diperolehnya perbandingan yang 

ideal untuk menghasilkan karya seni yang artistik, namun ada juga proporsi yang 

tidak ideal yang disengaja dengan tujuan tertentu (proporsi penyangatan). Contoh 

proporsi antara lain golden mean, DIN (hlm. 273-288) 

Gambar 2.6. Prinsip Proporsi(proportion) 
(Sumber:https://www.sciencedump.com/sites/default/files/styles/article_width/public/field/gallery/

toyota_logo_golden_ratio.png?itok=S3_0VUbO) 

 6. Kesederhanaan (simplicity) 

Tidak lebih maupun tidak kurang, sehingga menghasilkan desain yang pas dan 

memudahkan pembaca dalam mengerti pesan yang disampaikan (hlm. 291). 

 

Gambar 2.7. Prinsip Kesederhanaan(simplicity) 
(Sumber: https://tangothomson.files.wordpress.com/2012/12/simplicity.png?w=540&h=404) 

7. Kejelasan (clarity) 
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Mudah dipahami, dimengerti, dan tidak memiliki banyak arti (ambigu) agar pesan 

dapat tersampaikan kepada audiens (hlm. 292). 

Gambar 2.8. Prinsip Kejelasan(clarity) 
(Sumber: https://designschool.canva.com/wp-content/uploads/sites/2/cache/2015/10/041/041-

530x749.jpg) 

2.9.2 Warna  

Warna adalah persepsi visual yang terbentuk ketika gelombang elektromagnetik 

cahaya menyerang objek (Zelanski dan Fisher, 2010, hlm. 14). Supriyono (2010, 

hlm 72-73) menyatakan tiga dimensi warna dalam seni rupa, yaitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Hue: warna yang terlihat dari cahaya, nama-nama warna. 

2.Value: terang-gelapnya warna, dimana warna dapat dimudakan dengan 

menambahkan warna putih (tint), dan dituakan dengan menambahkan warna hitam 

(shade). 

3. Intensity/chroma: tingkat kemurnian atau kejernihan warna. Warna yang 

memiliki intensitas penuh adalah warna yang tidak tercampur dengan warna lain. 

Hue/ Warna tersebut kemudian terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 
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1. Warna primer (primary colors) yaitu warna pokok karena digunakan sebagai 

induk untuk menghasilkan warna lain. Warna primer meliputi warna merah, kuning, 

dan biru. 

2. Warna sekunder (secondary colors) yaitu warna yang dihasilkan dari campuran 

dua warna primer yang seimbang. Seperti oranye(merah + kuning), hijau (kuning + 

biru), dan ungu (biru + merah). 

3. Warna tersier (tertiary colors) yaitu warna hasil pencampuran warna primer dan 

sekunder. 

Gambar 2.97. Hue 
(Sumber: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/d3/4c/91/d34c91f719ac82f9b9a41d2a70f48a9a.jpg) 

 

Selain warna-warna tersebut, terdapat kategori warna khusus yang diperoleh oleh 

piqmen tertentu, bukan melalui pencampuran warna primer atau sekunder. 

Contohnya adalah warna emas dan perak. 

Zelanski dan Fisher (2010) dalam bukunya color mengelompokan warna 

berdasarkan kejadiannya, yaitu: 

1. Warna Additive: 
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Warna yang berasal dari spectrum yaitu 3 warna primer yang terdiri dari merah, 

hijau, dan biru (RGB). Variasi warna cahaya diperoleh dengan mencampurkan 

warna yang berbeda, dimana warna merah dan hijau menghasilkan nuansa kuning, 

hijau biru menghasilkan cyan, dan merah biru menghasilkan nuansa unggu dan 

magneta. Semakin banyak warna yang tercampur menghasilkan warna yang 

semakin terang dan menghasilkan warna putih jika ketiga warna mempunyai 

proporsi yang seimbang. Format RGB merupakan warna yang digunakan pada 

monitor. 

Gambar 2.10. Warna Additive 
(Sumber: http://denning.net/toneandtemperature/wp 

content/uploads/2015/01/mixture_of_colors1318828491734.jpg) 

2. Warna Subtractive 

Warna yang terlihat pada permukaan benda dari pantulan cahaya berupa pigmen 

yang terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan black (CMYK). Campuran dari warna 

CMYK dalam kondisi seimbang menghasilkan warna hitam. Warna CMYK 

digunakan dalam mesin cetak (hlm. 15-19). 
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Gambar 2.11. Warna Subtractive 
(Sumber: http://denning.net/toneandtemperature/wp-

content/uploads/2015/01/mixture_of_colors1318828491734.jpg) 

Suzy Chiazzari seorang terapis warna seperti (yang dikutib dalam Zelanski dan 

Fisher , 2010) menyatakan bahwa setiap warna memberikan kesan emosi yang 

berbeda-beda sebagai berikut: 

1. Merah: vitalitas, kekuatan, kehangatan, sensualitas, pernyataan, kemarahan, 

ketidaksabaran 

2. Pink: ketenangan, pemeliharaan, kebaikan, cinta tidak egois 

3. Oranye: sukacita, keamanan, kreativitas, stimulasi 

4. Hijau: harmoni, relaksasi, perdamaian, ketenangan, ketulusan, kepuasan, 

kemurahan hati 

5. Tosca: ketenangan mental, konsentrasi, kepercayaan diri, kesegaran 

6. Biru: kedamaian, keluasan, harapan, kepercayaan, fleksibel, penerimaan. 

6. Nila/violet: spiritualitas, intuisi, inspirasi, kontemplasi, pemurnian 

7. Putih: perdamaian, pemurnian, isolasi, kelapangan 

8. Hitam: feminin, perlindungan, membatasi 

9. Abu-abu: kemerdekaan, pemisahan, kesepian, kritik diri 
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10. Silver: perubahan, keseimbangan, feminitas, sensitivitas 

11. Emas: kebijaksanaan, berkelimpahan, idealisme 

12. Coklat: pemeliharaan, membumi, membatalkan, berpikir sempit (hlm 47-48). 

2.9.3 Tipografi 

Menurut Poulin (2011) “ tipografi adalah mendesain menggunakan huruf yang 

mencangkup alfabet, nomor, dan tanda baca yang ketika digunakan bersama 

menghasilkan kata, kalimat, dan bentuk narasi” (hlm. 247).  Tipografi merupakan 

eleman penting dalam desain grafis dan memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi 

verbal dan visual. Selain memberikan intelektual, tipografi mampu memberikan 

kesan emosional berdasarkan penggunaannya dan memiliki beberapa klalifikasi 

berdasarkan ciri fisik, alat yang digunakan, kegunaan, sejarah perkembangan, dan 

sebagainya. Berikut klalifikasi tipografi sebagai referensi desain grafis, antara lain: 

1. Old Style 

Memiliki proporsi yang mirip dengan roman, ketebalan yang tidak terlalu kontras, 

ciri khas lengkungan seperti goresan miring dan juga menjauhi desain tulisan 

tangan. Contoh jenis huruf ini adalah Bembo, Centaur, Garamond, Jenson, dan 

Goudy. 

Gambar 2.12. Old Style Font 
(Sumber:https://s-media-

cacheak0.pinimg.com/736x/bd/5b/f3/bd5bf35de49bfbad3bd75885b5f7e228.jpg) 

2. Transitional 
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Transisi antara old style dan modern type. Memiliki ketebalan yang lebih kontras 

dibandingkan dengan old style dengan ciri utama serif yang tajam. Contoh jenis 

huruf ini adalah Baskerville, Bell, Bulmer, Fournier, dan Pepertua. 

 

Gambar 2.83. Transitional Font 
(Sumber: http://luc.devroye.org/Baskerville----sample.gif) 

3. Modern 

Muncul pada akhir abad 17 menuju modern age.Karakteristik utama yang sangat 

terlihat dalam modern type adalah ketebalan yang sangat kontras. Serif tipis dan 

datar dengan vertical stress. Contoh jenis huruf ini adalah Bodoni, Didot, Melior, 

dan Walbaum. 

Gambar 2.14. Modern Font 
(Sumber: https://timbdesign.com/wp-content/uploads/2014/04/didot-modern-serif-fonts.jpg) 

4. Sans Serif 

Bentuk ekspresi baru yang muncul dengan ciri khas tidak memiliki serif. Contoh 

jenis tulisan ini adalah Akzidenz, Grostesk, Franklin Gothic, Futura, Meta, dan 

Univers. 
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Gambar 2.15. Sans Serif Font 
(Sumber: http://www.designer-daily.com/wp-content/uploads/2009/04/alte-haas.jpg) 

5. Slab Serif 

Memiliki kesan huruf yang tebal dengan stress vertical. Slab serif disebut juga 

dengan egyptian karena mirip dengan gaya seni arsitektur mesir kuno. Contoh jenis 

huruf ini adalah Cheltenham, Clarendon, Egyptienne, Lubalin Graph, Memphis, 

Rockwell, Serifa, dan Stymie. 

Gambar 2.16. Slab Serif Font 
(Sumber: https://timbdesign.com/wp-content/uploads/2014/04/rockwell-modern-serif-

fonts.jpg) 

6. Graphic 

Mencangkup jenis huruf yang memiliki illustrasi grafis yang unik dan menarik 

seperti script, cursive, brush, display, decorative, and blackletter. Illustrasi grafis 

membantu dalam memberikan kesan dan menyesuaikan dengan kebutuhan audiens 

(hlm. 253-254). 

Gambar 2.17. Graphic Font 

(Sumber:https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/e5/e2/ab/e5e2abee6bf071484f661c9a7df67c0f.jpg) 
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2.10 Flat vector 

Menurut seorang penulis, desainer, dan editor dengan pengalaman kerja selama 

sepuluh tahun,  (Cousins, Carrie ,2013, Making it Work: Flat Design and Color 

Trends . https://designmodo.com/author/carrie/, diakses tanggal 6 Januari 2016) 

flat design adalah teknik desain dengan menyederhanakan efek yaitu tidak 

menggunakan atribut 3 dimensi seperti shadow, bevel, emboss, dan gradient.  

Flat desain mendobrak aturan tradisional penggunaan warna dengan menggunakan 

variasi warna yang banyak dan warna-warna menonjol. Warna-warna pada flat 

desain banyak menggunakan kombinasi tone dan saturnation untuk memberikan 

efek kedalaman melalui warna yaitu dengan warna primer maupun sekunder pada 

color wheel yang kemudian dikombinasikan dengan warna tersebut yang memiliki 

campuran lebih hitam maupun putih. Berikut warna-warna yang populer dalam flat 

vector: 

1. Bright Colors 

Flat design sering diasosiasikan dengan warna cerah karena memberikan 

kesan terlihat jelas. Warna cerah juga cocok dikombinasikan dengan background 

berwarna terang maupun gelap untuk menciptakan kontras yang menarik audiens. 

Dalam flat desain penggunaan warna primer tidak digunakan secara murni, tetapi 

hasil pencampuran warna seperti warna merah, merah bercampur kuning, dan 

warna-warna lainnya yang memperkaya warna.  
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Gambar 2.18. Bright Color 

 (Sumber: https://designmodo.com/author/carrie/) 

2. Retro Colors 

Retro color memiliki gaya dengan saturnasi yang lebih sedikit, dengan 

sedikit campuran warna putih untuk memberikan kesan lebih kalem, tidak pastel 

tetapi memberikan kesan old school. Palet warna retro banyak menggunakan warna 

sekunder dari warna oren, kuning, dan warna merah maupun biru yang cocok 

digunakan sebagai warna dominan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Retro Color 

(Sumber: https://designmodo.com/author/carrie/) 

3. Monotone Colors 
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Gambar 2.20. Monotone Color 

 (Sumber: https://designmodo.com/author/carrie/) 

Warna monoton menggunakan satu warna dominan dengan 

mengkombinasikan dengan hitam dan putih dengan dua ataupun tiga efek tint untuk 

memberikan warna cerah. warna yang populer biasanya adalah biru maupun hitam 

ke abu dengan warna menonjol seperti merah untuk digunakan sebagai tombol 

untuk tampil mencolok. Selain penggunaan satu warna utama, warna monoton bisa 

menggabungkan dua warna sekaligus seperti biru dan hijau dan kemudian 

menciptakan warna tint dari campuran kedua warna tersebut. 

2.11 Rule of Third        

Rule of third adalah komposisi asimetris dengan membagi empat persegi 

panjang kedalam tiga bagian dan tercipta titik-titik kuat dari pertemuan garis 

horisontal dan vertikal. (Mulyanta, 2007).  

Rule of third merupakan penyederhanaan dari golden section sebagai garis 

bantu dengan konsep menghindari komposisi simetris/ split dengan perbandingan 

50:50 yang statis dengan titik pusat ditengah. Titik kuat tersebut kemudian 
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ditempatkan objek kunci dan akan memperoleh komposisi yang menarik yang tidak 

terlalu padat karena tidak ada ruang kosong (hlm. 228-334). 

 
Gambar 2.21. Rule of Third 
(Sumber: http://digitalphotographylive.com/wp-content/uploads/2012/09/rule-of-thirds-2.jpg) 
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