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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kampanye Sosial 

Kampanye adalah suatu gerakan atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan, 

sedangkan sosial adalah segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. 

Kampanye sosial menurut Venus (2009) adalah bentuk komunikasi antar individu 

atau kelompok dengan suatu tujuan utama, yaitu untuk menyampaikan pesan yang 

akan memberikan dampak kepada komunitas dalam kurun waktu tertentu, serta 

sebagai pengantar suatu gagasan. Kampanye sosial mempengaruhi berbagai aspek 

hidup seperti pengetahuan, sikap dan perilaku, dan tujuan utama dibuatnya 

kampanye sosial adalah untuk menyadarkan dan memberikan solusi kepada 

masyarakat terhadap suatu isu tertentu yang mereka belum pahami. Pada akhirnya 

suatu kampanye diharapkan dapat membuat masyarakat melakukan suatu tindakan 

dan mengubah perilakunya sesuai dengan tujuan utama. 

Menghasilkan suatu kampanye yang efektif juga membutuhkan 

pengetahuan mengenai masalah yang ingin dihadapi dan solusnya. Robyn 

Blakeman (2015) menambahkan bahwa penyaluran topik kampanye kepada 

masyarakat juga harus melalui metode yang efektif yaitu menggunakan gaya kreatif 

yang individual dan personal untuk menarik perhatian audiens. Hal tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan respon dari audiens dan memungkinkan mereka 

mengetahui keberadaan kampanye tersebut.  
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Kampanye juga harus melewati serangkaian persyaratan untuk 

menghasilkan suatu kampanye yang efektif. Persyaratan kampanye menurut Robyn 

(2015) adalah sbb: 

a. Fokus kepada target. 

b. Setiap bentuk komunikasi merepresentasikan atau mewakili manfaat yang akan 

diperoleh oleh target. 

c. Segala bentuk alat dan benda-benda keperluan promosi kampanye harus dapat 

menyampaikan pesan secara efektif. 

d. Manfaat yang didapat oleh target jelas berdasarkan gaya hidup target tersebut. 

e. Pesan dan visual yang konsisten dalam media promosi kampanye. 

f. Identitas atau brand yang jelas terlihat dalam berbagai alat komunikasi. 

g. Pesan yang disampaikan harus kreatif, berbeda dengan kompetitor (jika ada) 

dan berkomunikasi dalam bahasa yang dimengerti oleh target. 

h. Kampanye terlihat dalam media komunikasi yang digunakan target. 

Berdasarkan poin-poin diatas, menghasilkan kampanye yang efektif tidak hanya 

terbatas pada pengetahuan akan masalah yang dihadapi target dan solusinya. 

Pembentukan identitas kampanye yang kreatif, konsistensi dalam promosinya, 

penyampaian pesan yang tepat sasaran, dan media yang digunakan juga 

berpengaruh besar terhadap kesuksesan program kampanye. 

2.1.1 Visual dan Suara dalam Kampanye 

Untuk menghasilkan kampanye yang terlihat jelas dan dikenal oleh audiens, harus 

memiliki visual yang repetitif, dan pesan yang kohesif dimanapun dia berada 
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(Robyn, 2015). Pesan yang disuarakan oleh kampanye harus berdasarkan solusi 

yang hendak disampaikan. Elemen typeface, headline, bentuk dan warna dalam 

materi promosi kampanye juga harus konsisten untuk memungkinkan audiens 

mengidentifikasi dan membedakannya dengan kampanye lainnya. 

 Penyampaian pesan dalam kampanye akan semakin efektif jika ditujukan 

langsung pada masalah utama yang dialami oleh target audiens. Salah satu 

upayanya adalah membuat slogan atau tagline yang mudah diingat, yang kemudian 

dibawakan bersama keseluruhan program kampanye. Penyampaian komunikasi 

yang repetitif bertujuan untuk menghasilkan konsistensi dan mempermudah 

audiens untuk mengingat pesan yang telah disampaikan serta membedakannya 

dengan kompetitor. 

2.1.2 Model AISAS 

Salah satu strategi untuk merealisasikan kampanye adalah menggunakan metode 

AISAS. AISAS merupakan kependekan dari Awareness - Interest - Search - Action 

- Share. Metode tersebut adalah tahapan interaksi antara suatu produk dengan 

konsumen/target dengan tujuan utama untuk mendapat hubungan timbal balik dan 

partisipasi dari konsumen. Metode AISAS tersebut diperkenalkan oleh Dentsu 

(2012) dalam glosari mereka mengenai Cross Communication, yang diciptakan 

untuk merespon terhadap penggunaan internet yang semakin prevalen dalam 

penyebaran informasi.  
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Gambar 2.1 Model AISAS oleh Dentsu 

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

ak0.pinimg.com/736x/1c/35/36/1c35363f0c6d65d70677e86a34e6a12e.jpg) 

Andrias Ekoyuono (2008) menjelaskan mengenai masing-masing komponen 

AISAS tersebut: 

a. Awareness 

Adalah tahap untuk memperkenalkan suatu produk kepada targetnya. 

Berbagai bentuk kegiatan komunikasi dapat digunakan untuk proses 

persebaran produk, seperti melalui komunikasi marketing Above The Line 

maupun Below The Line. Namun pada era modern ini fasilitas internet dapat 

memberikan kemudahan persebaran informasi dengan biaya yang relatif 

murah dalam berbagai bentuk, seperti melalui mailing list, email, media 

sosial, hingga iklan di website. 
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b. Interest 

Tahapan dimana konsumen sudah menumbuhkan ketertarikan terhadap 

produk yang dipromosikan. Artinya komunikasi yang dilakukan pada tahap 

Awareness telah berhasil tersampaikan dan direspon, dan konsumen 

tertarik. Konsumen juga akan semakin tertarik jika produk tersebut 

memberikan konten informasi yang mudah diakses dan nyaman dilihat. 

c. Search 

Produk yang ingin dikomunikasikan juga harus terpampang dengan jelas 

dalam situs dunia maya, sehingga konsumen dapat mencari informasi 

sebanyak-banyaknya mengenai produk. Hal ini penting untuk 

menumbuhkan rasa penasaran konsumen dan membantu mereka mengambil 

keputusan. 

d. Action 

Yaitu tahap dimana konsumen melakukan interaksi langsung dengan 

produk. Proses interaksi dapat terjadi di berbagai platform dan tujuan utama 

interaksi adalah memberikan produk yang diterima secara positif dan 

memberikan pengalaman yang melebihi ekspetasi konsumen. 

e. Share 

Setelah konsumen merasakan pengalaman interaksi mereka dengan produk, 

mereka akan membagi pengalaman dan testimoni mereka melalui media 

sosial untuk dapat dilihat oleh orang lain. Tahapan ini merupakan 

penyebaran informasi produk yang dilakukan oleh konsumen sendiri. 
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Model tersebut cocok digunakan untuk mempromosikan produk modern yang 

banyak menggunakan layanan internet dan media sosial. Persebaran informasi 

terjadi secara instan dan dapat menggapai banyak orang dengan biaya yang relatif 

murah. 

2.2. Media Sosial 

Tea (2014) menjelaskan bahwa media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan 

sosial secara online dalam dunia maya, dimana user atau pengguna dapat saling 

berkomunikasi, berbagi informasi (sharing), pesan, dan membangun suatu jaringan 

(network). Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana ekspresi diri dan 

pencitraan diri (personal branding). Saat ini terdapat berbagai jenis platform yang 

tergolong dalam lingkup media sosial. Masing-masing memiliki fungsi dan daya 

tariknya tersendiri, antara lain; Facebook dimana pengguna dapat memasukkan 

profil diri dan berbagi pengalaman mereka dengan orang lain, Twitter dimana 

pengguna dapat mengekspresikan apa yang mereka alami secara singkat, YouTube 

dimana pengguna dapat berbagi pengalaman/kreativitas mereka melalui video, 

Instagram dimana pengguna dapat berbagi foto, dan masih banyak lagi media sosial 

lainnya. 

 Kehadiran media sosial telah merubah bentuk interaksi dalam masyarakat. 

Kim, (2016) mengatakan bahwa dunia saat ini sangat membutuhkan sarana 

komunikasi. Media sosial telah memberikan pengaruh sangat besar dan para 

profesional harus mengerti cara memanfaatkan sarana tersebut secara efektif untuk 

menyampaikan berbagai jenis informasi. Saat ini media sosial merupakan sarana 
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penyebaran informasi yang paling efektif dan mengalahkan media konvensional 

offline seperti TV, iklan, dan berita dalam koran, dengan akses yang lebih mudah 

serta biaya yang relatif ringan. 

2.2.1 Media Sosial dalam Kampanye 

Kim (2016) melanjutkan bahwa untuk menghasilkan kampanye yang efektif 

menggunakan sarana media sosial, kampanye tersebut harus memiliki kata kunci 

atau disebut juga sebagai key message yang dapat menarik perhatian audiens. Kata 

kunci merupakan konsep utama yang digunakan sebagai dasar untuk membangun 

proses interaksi dengan konsumen. Kata kunci tersebut dapat berupa slogan atau 

kalimat singkat yang sesuai dengan kebutuhan audiens, serta mengandung citra dari 

produk yang ingin disampaikan. Saat membangun suatu kata kunci, ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan: 

a. Apakah yang dibutuhkan oleh audiens? 

b. Apakah keunikan utama yang ditawarkan oleh produk sudah sesuai dengan 

kebutuhan audiens? 

c. Apakah kata kunci dalam topik yang dibahas? 

d. Apakah hal yang paling penting untuk diketahui oleh audiens? 

Penyampaian kata kunci tersebut dapat memberikan kontribusi besar terhadap 

produk yang ingin disampaikan. Dengan menumbuhkan rasa penasaran terhadap 

suatu masalah atau kebutuhan, informasi produk dapat tersampaikan dengan efektif, 

dan audiens akan merespon produk tersebut. 
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2.3. Pola Makan & Kesehatan Indonesia 

Pedoman Gizi Seimbang yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan RI (2014) 

mengatakan bahwa pola makan merupakan perilaku yang paling mempengaruhi 

keadaan gizi seseorang. Hal ini disebabkan oleh beragamnya kuantitas dan kualitas 

makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Keadaan gizi yang baik dan optimal 

dapat meningkatkan kesehatan individu masyarakat, terutama untuk pertumbuhan 

dan perkembangan fisik bagi anak-anak hingga dewasa, antara lain berat badan 

normal, mencegah terkena Penyakit Tidak Menular (PTM), meningkatkan 

produktivitas kerja, dan terhindar dari penyakit kronis atau kematian dini. 

Sementara itu gizi buruk dapat meningkatkan resiko terkena penyakit baik menular 

maupun tidak menular, diabetes, serta kanker, yang merupakan salah satu penyebab 

utama kematian di Indonesia. Sebab lebih dari separuh seluruh kematian di 

Indonesia merupakan akibat dari PTM (Depkes, 2008). 

 Sebagian besar PTM terkait-gizi di atas berasosiasi dengan kelebihan berat 

badan dan kegemukan yang disebabkan oleh kelebihan gizi. Kelebihan gizi 

diakibatkan oleh asupan makanan atau minuman yang kaya energi, lemak, gula dan 

garam namun kurang mendapat asupan pangan bergizi seperti sayuran, buah-

buahan dan serealia utuh, serta kurang melakukan aktivitas fisik.  

Hasil penelitian Riskesdas 2010 menyatakan gambaran kesehatan Indonesia. 

Pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan pada kelompok usia di atas 10 tahun 

masih rendah, yaitu masing-masing sebesar 36,7% dan 37,9%. Kedua, kualitas 

protein yang dikonsumsi rata-rata perorang perhari masih rendah. Ketiga, konsumsi 
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makanan dan minuman berkadar gula tinggi, garam tinggi dan lemak tinggi, baik 

pada masyarakat perkotaan maupun perdesaan, masih cukup tinggi. Keempat, 

konsumsi cairan pada remaja masih rendah. 

Berdasarkan riset mengenai kesehatan & gizi Indonesia yang telah dilakukan 

tersebut, Kemenkes merekomendasikan sosialisasi pedoman gizi seimbang yang 

bisa dijadikan sebagai pedoman makan, beraktivitas fisik, hidup bersih dan 

mempertahankan berat badan normal. 

2.4. Gizi Seimbang 

2.4.1 Definisi Gizi Seimbang 

Menurut Pedoman Gizi Seimbang yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan RI 

(2014), Gizi Seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat 

gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan 

memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup 

bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi 

Seimbang secara umum mengandung komponen yang cukup bagi tubuh untuk 

tumbuh, menjaga kesehatan, dan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gizi 

seimbang bertujuan untuk menyediakan pedoman makan dan perilaku sehat bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

2.4.2 Gizi Seimbang Bagi Remaja - Dewasa 

Kelompok remaja-dewasa adalah kelompok usia peralihan dari anak-anak menjadi 

remaja muda sampai dewasa. Kondisi penting yang berpengaruh terhadap 

kebutuhan zat gizi kelompok ini adalah pertumbuhan dan pembentukan tubuh. 
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Penting bagi remaja untuk memperhatikan gizi yang dibutuhkan tubuhnya, sebab 

asupan yang mereka konsumsi dapat mempengaruhi fisik tubuh mereka. Memasuki 

mahasiswa hingga dewasa, perilaku konsumsi gizi seimbang mereka terganggu 

oleh pola aktivitas dan persaingan kerja. Ketidaktahuan mengenai gizi dan 

tersedianya berbagai makanan siap saji telah membiasakan mereka untuk 

mengkonsumsi pangan yang tidak seimbang dan higienis. Oleh karena itu perhatian 

terhadap perilaku konsumsi pangan dengan gizi seimbang perlu diperhatikan untuk 

mencapai pola hidup yang sehat dan aktif. 

2.4.3 Pesan Gizi Seimbang 

Pesan gizi seimbang diuraikan dalam Panduan Gizi Seimbang terbitan Kemenkes 

(2014) untuk memandu masyarakat mencapai gizi seimbang. Dibawah ini adalah 

pesan gizi seimbang, yaitu: 

1. Syukuri dan Nikmati Aneka Ragam Makanan 

Kualitas atau mutu gizi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. 

Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi semakin mudah untuk memenuhi 

kebutuhan gizi. Oleh karena itu konsumsi aneka ragam pangan merupakan salah 

satu anjuran penting dalam mewujudkan gizi seimbang. 

 Cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengonsumsi lima kelompok 

pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah 

makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan dan minuman. 
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Gambar 2.2 Piring Makananku: Sajian Sekali Makan 

(Sumber: Panduan Gizi Seimbang Kementrian Kesehatan) 

Setiap orang diharapkan selalu bersyukur dan menikmati makanan yang 

dikonsumsinya sehingga makanan yang mereka konsumsi dapat dicerna dan diserap 

tubuh dengan lebih baik. 

2. Banyak Makan Sayuran Buah-buahan 

Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, 

mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam 

sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa 

jahat dalam tubuh. Berbeda dengan sayuran, buah-buahan juga menyediakan 

karbohidrat terutama berupa fruktosa dan glukosa. Sayur tertentu juga menyediakan 

karbohidrat, seperti wortel dan kentang sayur. Konsumsi sayuran dan buah-buahan 

merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. 

 Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi 

sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400g perorang perhari, yang 

terdiri dari 250g sayur (setara dengan 2½ porsi atau 2½ gelas sayur setelah dimasak 
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dan ditiriskan) dan 150 g buah. (setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang 

atau 1½ potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang). Bagi orang 

Indonesia dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400g per orang per 

hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400-600  per orang per hari bagi 

remaja dan orang dewasa. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi 

sayuran dan buah-buahan tersebut adalah porsi sayur. 

3. Biasakan Mengonsumsi Lauk Pauk Berprotein Tinggi 

Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging ruminansia 

(daging sapi, daging kambing, daging rusa dll), daging unggas (daging ayam, 

daging bebek dll), ikan termasuk seafood, telur dan susu serta hasil olahnya. 

Sementara kelompok Pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-

kacangan dan hasil olahnya seperti kedele, tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, 

kacang merah, kacang hitam, kacang tolo dan lain-lain. 

 Pangan hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan mempunyai 

mutu zat gizi yaitu protein, vitamin dan mineral lebih baik, karena kandungan zat-

zat gizi tersebut lebih banyak dan mudah diserap tubuh. Tetapi pangan hewani 

mengandung tinggi kolesterol (kecuali ikan) dan lemak. Sementara pangan protein 

nabati mempunyai keunggulan mengandung proporsi lemak tidak jenuh yang lebih 

banyak dibanding pangan hewani. Konsumsi kedele dan tempe telah terbukti dapat 

menurunkan kolesterol dan meningkatkan sensitifitas insulin dan produksi insulin 

sehingga dapat mengendalikan kadar kolesterol dan gula darah. Namun kualitas 

protein dan mineral yang dikandung pangan protein nabati lebih rendah dibanding 

pangan protein hewani. 
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 Untuk mewujudkan gizi seimbang kedua kelompok pangan ini (hewani dan 

nabati) perlu dikonsumsi bersama kelompok pangan lainnya setiap hari. Kebutuhan 

pangan hewani 2-4 porsi (setara dengan 70-140 g / 2-4 potong daging sapi ukuran 

sedang atau 80-160 g / 2-4 potong daging ayam ukuran sedang atau 80-160 g / 2-4 

potong ikan ukuran sedang) sehari dan pangan protein nabati 2-4 porsi sehari (setara 

dengan 100-200 g / 4-8 potong tempe ukuran sedang atau 200-400 g / 4-8 potong 

tahu ukuran sedang) tergantung kelompok umur dan kondisi fisiologis (hamil, 

menyusui, lansia, anak, remaja, dewasa). 

4. Biasakan Mengonsumsi Anekaragam Makanan Pokok 

Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi 

atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak 

lama. Contoh pangan karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas , sagu 

dan produk olahannya. Disamping mengandung karbohidrat, makanan pokok juga 

terkandung antara lain vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin) dan beberapa mineral. 

Cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan 

mengonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. 

5. Batasi Konsumsi Pangan Manis, Asin dan Berlemak 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi 

Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan 

dan Pangan Siap Saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50g (4 sendok 

makan), natrium lebih dari 2000mg (1 sendok teh) dan lemak/minyak total lebih 

dari 67g (5 sendok makan) per orang per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, 

stroke, diabetes, dan serangan jantung. Oleh karena itu masyarakat perlu diberi 
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pendidikan membaca label pangan, mengetahui pangan rendah gula, garam dan 

lemak, serta memasak dengan mengurangi garam dan gula. 

6. Biasakan Sarapan 

Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi 

sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian (15-30% kebutuhan 

gizi) dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Masyarakat 

Indonesia masih banyak yang belum membiasakan sarapan. Tidak sarapan akan 

berdampak buruk terhadap proses belajar di sekolah, menurunkan aktifitas fisik, 

menyebabkan kegemukan pada remaja, & orang dewasa, serta meningkatkan risiko 

jajan yang tidak sehat. Sebaliknya, sarapan membekali tubuh dengan zat gizi yang 

diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal 

setelah bangun pagi. 

 Bagi remaja dan orang dewasa sarapan yang cukup terbukti dapat mencegah 

kegemukan. Membiasakan sarapan juga berarti membiasakan disiplin bangun dan 

beraktifitas pagi dan tercegah dari makan berlebihan di kala makan siang. 

7. Biasakan Minum Air Putih yang Cukup 

Air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga 

keseimbangan air perlu dipertahankan dengan mengatur jumlah masukan air dan 

keluaran air yang seimbang. Bagi tubuh, air berfungsi sebagai pengatur proses 

biokimia, pengatur suhu, pelarut, pembentuk atau komponen sel dan organ, media 

tranportasi zat gizi dan pembuangan sisa metabolisme, pelumas sendi dan bantalan 
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organ. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang air tubuh menimbulkan 

rasa lelah (fatigue), menurunkan atensi atau konsentrasi. 

 Pemenuhan kebutuhan air tubuh dilakukan melalui konsumsi makanan dan 

minuman. Sebagian besar (dua-pertiga) air yang dibutuhkan tubuh dilakukan 

melalui minuman yaitu sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari bagi remaja dan dewasa 

yang melakukan kegiatan ringan pada kondisi temperatur harian di kantor / rumah 

tropis. 

8. Biasakan Membaca Label pada Kemasan Pangan 

Semua keterangan rinci pada label makanan yang dikemas sangat membantu 

konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan. Selain 

itu dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang 

berisiko tinggi karena punya penyakit tertentu. Oleh karena itu dianjurkan untuk 

membaca label pangan yang dikemas terutama keterangan tentang informasi 

kandungan zat gizi dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau mengonsumsi 

makanan tersebut. 

9. Cuci Tangan Dengan Air Bersih dan Sabun 

Penggunaan sabun khusus cuci tangan baik, berbentuk batang maupun cair, sangat 

disarankan untuk kebersihan tangan yang maksimal. Perilaku hidup bersih harus 

dilakukan atas dasar kesadaran oleh setiap anggota keluarga agar terhindar dari 

penyakit, karena 45% penyakit diare bisa dicegah dengan mencuci tangan. 
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10. Lakukan Aktivitas Fisik yang Cukup  

Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau 

olah raga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. 

Beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain aktivitas fisik sehari-hari 

seperti berjalan kaki, berkebun, menyapu, mencuci, mengepel, naik turun tangga 

dan lain-lain. Aktivitas fisik yang teratur akan meningkatkan kesempatan hidup 

sehat lebih panjang.  

2.5. Suplemen 

Menurut U.S. Food and Drug Administration (2015) suplemen adalah produk yang 

dapat dikonsumsi oleh tubuh untuk meningkatkan nutrisi untuk diet tertentu. 

Suplemen dapat berupa pil, tablet atau kapsul dan dapat mengandung berbagai 

macam zat seperti vitamin, mineral, asam amino, ekstrak, dan lain sebagainya. 

Fungsi utama suplemen adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh jika tubuh 

lemah dan membantu penyembuhan penyakit. Suplemen tidak diperlukan jika 

tubuh sedang sehat dan bugar, karena kelebihan zat yang dikonsumsi akan dibuang 

oleh tubuh atau bahkan dapat membahayakan tubuh. Sementara itu, fenomena yang 

terjadi di masyarakat saat ini adalah miskonsepsi suplemen sebagai sumber yang 

lebih praktis untuk memperoleh multivitamin dan sebagai konsumsi sehari-hari 

untuk menjaga daya tahan tubuh, yang tentunya dapat membahayakan kesehatan 

tubuh. 
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2.6. Logo 

Menurut Adams, S. et al. (2006) logo merupakan suatu simbol atau identifikasi dari 

suatu perusahaan, objek, publikasi, orang, layanan, maupun ide. Secara umum logo 

dibuat berdasarkan latar belakang individu atau perusahaan yang membutuhkan 

logo tersebut.  Visual logo dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: 

a. Wordmark 

Adalah logo yang secara murni menggunakan komposisi huruf atau 

tipografi sebagai identitas. Kelebihan utama penggunaan wordmark adalah 

nama instansi / individu / perusahaan dapat dikenali dengan jelas saat dilihat 

pertama kali. Kekurangannya adalah jika tidak divisualkan dengan baik, 

wordmark dapat terlihat seperti teks biasa 

 

Gambar 2.3 Logo Instagram yang termasuk Wordmark. 

(Sumber http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/instagram_wordmark_detail.gif) 

b. Symbol 

Symbol tidak menggunakan unsur teks dalam logo yang dibuat, melainkan 

menggunakan desain visual yang iconic. Kelebihan dari penggunaan symbol 

adalah kemudahan bagi orang untuk mengidentifikasikan identitas dan pada 
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kasus tertentu dapat menggantikan teks. Namun kekurangannya adalah jika 

simbol tersebut tidak memiliki korelasi dengan instansi / individu / 

perusahaan yang diwakilinya, akan sulit bagi orang untuk mengenali apa 

yang direpresentasikan logo tersebut. 

 

Gambar 2.4 Logo Shell yang termasuk Symbol. 

(Sumber: http://illuminatisymbols.info/wp-content/uploads/illuminati-symbol-shell-logo-rising-

sun.jpg) 

c. Monogram 

Monogram adalah kombinasi dari jenis logo wordmark dan symbol, yaitu 

mengintegrasikan teks dengan bentuk dalam satu logo yang utuh. Kelebihan 

jenis logo Monogram adalah memungkinkan logo untuk lebih mudah 

diingat dan meningkatkan legibilitas, namun pada kasus tertentu akan sulit 

bagi orang untuk mengingat bentuk atau perusahaan dibalik logo tersebut. 

Untuk mengatasi hal tersebut kebanyakan monogram juga didukung oleh 

teks untuk membuat logo yang utuh dan mudah diingat. 
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Gambar 2.5 (Kiri) Logo MTV yang termasuk monogram. (Kanan) Logo MTV dengan nama logo. 

(Sumber: http://1.bp.blogspot.com/-xIY9_lI-GxU/UKTRL_wiO_I/AAAAAAAAAPo/Y9f0mpLw-

Q4/s1600/MTV_Logo.svg.png) 

2.7. Warna 

Dalam homepage utama Morton (2015), warna memiliki peran penting dalam dunia 

manusia. Warna dapat merubah pikiran, tindakan, menimbulkan reaksi dan lain 

sebagainya. Warna merupakan sarana komunikasi sangat kuat dan tidak dapat 

tergantikan, karena warna dapat ditangkap oleh manusia dan diasosiasikan baik 

secara natural maupun secara psikologi. Makna dan asosiasi masing-masing warna 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Merah 

Diasosiasikan dengan api dan darah, sehingga menghasilkan korelasi 

dengan energi, bahaya, perperangan, kekuatan, gairah dan cinta. Merah 

merupakan warna yang sangat kuat secara emosional, dan memiliki 

visibilitas yang sangat baik sehingga cocok untuk diaplikasikan sebagai 

penarik perhatian audiens. Warna merah yang bersifat menekan tersebut 

juga sering digunakan untuk memberikan tanda peringatan dan opresi. 
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b) Jingga 

Warna jingga mengkombinasikan energi dari warna merah dengan 

kebahagiaan yang diartikan oleh warna kuning. Asosiasi utama warna 

jingga adalah kesenangan, energik, ceria, antusiasme, kreativitas, 

determinasi, dan dorongan. Warna jingga meskipun terlihat hangat seperti 

warna merah, tetapi tidak bersifat agresif dan mencolok, serta membantu 

stimulasi mental. Warna jingga sangat disukai oleh orang-orang muda, dan 

juga dapat diasosiasikan dengan buah jeruk sebagai lambang hidup yang 

sehat. 

c) Kuning 

Merupakan warna sinar matahari. Kuning diasosiasikan dengan energi, 

kegembiraan dan intelektual. Warna kuning memberikan kesan kehangatan 

dan dapat menyampaikan perasaan santai yang tidak mencolok. Kuning 

juga sering diasosiasikan dengan makanan. Sifat warna kuning juga sangat 

kontras dibandingkan dengan warna lainnya, dan dapat digunakan untuk 

menarik perhatian. 

d) Hijau 

Warna yang menyimbolkan alam dan diasosiasikan dengan harmoni, 

pertumbuhan, kesegaran dan kesuburan. Warna hijau merupakan warna 

yang paling nyaman ditangkap oleh mata manusia. Hijau juga memiliki 

korelasi yang dekat dengan keamanan dan kebebasan, serta memberi kesan 

stabilitas dan daya tahan. 
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e) Biru 

Sering diasosiasikan dengan warna langit dan laut. Biru melambangkan 

kepercayaan, loyalitas, kepercayaan diri, kepintaran, iman, dan kebenaran. 

Warna biru dianggap sebagai warna yang dapat memberikan ketenangan 

dan ketentraman dalam tubuh, serta diasosiasikan juga dengan stabilitas, 

kemampuan dan kedalaman.  

f) Ungu 

Warna ungu mengkombinasikan stabilitas dari warna biru dan energi dari 

warna merah. Ungu umumnya diasosiasikan dengan kekuatan yang 

menonjolkan kemewahan, ambisi dan kekayaan, serta menyampaikan kesan 

kemandirian, kreativitas, misteri dan keajaiban. 

g) Putih 

Dianggap sebagai warna yang sempurna, yang diasosiasikan dengan 

cahaya, kebaikan, ketulusan dan kebersihan. Warna putih umumnya 

memiliki konotasi yang positif, sehingga digunakan umumnya oleh bidang 

kesehatan untuk mempromosikan sterilitas produk mereka. 

h) Hitam 

Warna yang umumnya diasosiasikan dengan kesan elegan, kekuatan, 

kematian, kejahatan dan misteri. Hitam umumnya memberikan konotasi 

yang negatif namun juga memberi kesan prestise yang elegan. Warna hitam 

memiliki kontras yang sangat baik terhadap warna lainnya, dan kombinasi 

hitam dengan warna yang cerah dapat menghasilkan kesan yang agresif. 
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Gambar 2.6 The Big Eight Brand Colors mengenai Psikologi Warna 

(Sumber: http://www.color-wheel-pro.com/pics/gsinfographic1(color)large.jpg) 

2.8. Website 

Menurut Lawrence (2008) website adalah lokasi virtual yang berisikan konten atau 

data milik suatu instansi yang dapat diakses menggunakan browser. Setiap website 

memiliki alamatnya masing-masing yang disebut sebagai URL yang dapat dibuka 

oleh browser melalui koneksi internet. Halaman utama website biasanya disebut 

dengan homepage dan dari homepage tersebut pengakses website dapat membuka 

halaman lainnya yang dinamakan link dan mengakses konten lain yang disediakan 

oleh website tersebut. Website memiliki fungsi dan manfaat bagi individu atau 

organisasi antara lain sarana ekspresi perasaan atau ide, mempromosikan bisnis atau 

usaha, memasarkan produk, menciptakan komunitas, membantu sesama, 

bersenang-senang, distribusi informasi atau pengetahuan, serta sarana untuk 
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bereksperimen. Website juga memiliki sifat utama yaitu independen dan global; 

dapat berdiri sendiri dibawah individu atau struktur organisasi dan dapat diakses 

secara internasional. 

2.8.1 Desain dalam Website 

Lawrence kemudian melanjutkan bahwa berdasarkan analisisnya terhadap berbagai 

publikasi mengenai pedoman desain website, observasi dan pengalaman praktisi, 

pokok utama dalam membuat desain website yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Website harus memiliki tujuan yang jelas. 

2. Desain dan konten website harus menjawab kebutuhan audiens dan daya tarik 

website tersebut. 

3. Desain website harus menghasilkan layout yang cocok dan menghasilkan mood 

(estetika) yang sesuai dengan tujuan website. 

4. Memprioritaskan kemudahan akses. Sederhana dan terlihat dengan jelas. 

5. Mengadopsikan desain yang didasari oleh latar belakang target audiens 

merupakan contoh yang baik. 

6. Gaya navigasi dan relevansi konten penting untuk memberikan karakteristik 

website. 

Dalam dunia digital yang kompetitif, menghasilkan website yang berkualitas 

merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Desainer dapat 

menghasilkan website yang baik dengan mengidentifikasikan kebutuhan, 

mengaplikasikan ide desain yang sesuai dan mengevaluasikan hasilnya. 
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2.9. Motion Graphic 

Menurut Curran (2000), motion graphics adalah serangkaian jenis solusi yang 

digunakan desainer grafis profesional untuk menciptakan desain komunikasi yang 

dinamis untuk film, televisi dan internet. Motion graphics mengkombinasikan 

talenta desain grafis, sinematografi, script writing, animasi, dan sound design 

kedalam suatu profesi terpadu. 

 Motion graphic memperkenalkan dimensi baru kedalam desain secara 

umum, yaitu waktu (time) dan menarik minat manusia terhadap benda bergerak. 

Trollbäck dalam buku Curran (2009) berpendapat bahwa kita sebagai manusia 

cenderung tertarik akan benda atau desain yang bergerak, karena nalar manusia 

akan ketertarikan gerakan sudah tertanam sejak manusia masih berburu dan 

berkumpul pada zaman dahulu. Manusia sulit untuk melepaskan perhatiannya dari 

benda-benda bergerak; oleh sebab itu desain yang diimplementasikan dalam 

gerakan dan dukungan multimedia merupakan salah satu cara untuk membawakan 

konten yang dapat dinikmati dan menarik perhatian. 

2.9.1 Dasar-Dasar Komposisi dalam Motion Graphic 

Jon Krasner (2013) menjelaskan dasar-dasar komposisi motion graphics yang 

digunakan oleh desainer saat ini untuk mengekspresikan konsep dan emosi serta 

menciptakan komunikasi yang jelas dan efektif kepada penontonnya: 

a. Unity 

Adalah koherensi dari keseluruhan elemen grafis dimana masing-masing 

elemen tersebut bekerjasama untuk menciptakan suatu harmoni. Unity 
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merupakan aset utama desainer untuk menciptakan stabilitas dalam desain. 

Dasar itu disebut juga sebagai teori gestalt, dimana manusia memiliki 

kecenderungan untuk mencari koneksi dan menggolongkan berbagai 

elemen grafis sebagai suatu kesatuan. 

 

Gambar 2.7 Poster Coca-Cola yang menunjukan adanya Unity yaitu gambar hati yang terbuat dari 

elemen grafis kecil yang menbentuk kesatuan.  

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

ak0.pinimg.com/736x/7d/27/43/7d2743a657428ddf8593dff842281603.jpg) 

b. Balance 

Merupakan salah satu cara untuk mencapai unity. Manusia mencari balance 

atau keseimbangan untuk mengatur kegiatan sehari-hari (seperti makan 

seimbang, keuangan seimbang, bermain seimbang, dan lain sebagainya). 

Balance menuntut adanya rasa kohesi atau hubungan erat, dan merupakan 

tolak ukur utama yang digunakan desainer untuk menciptakan 

keseimbangan maupun ketidakseimbangan. Terdapat dua macam balance, 

yaitu Symmetrical Balance dan Asymmetrical Balance. 
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1. Symmetrical Balance 

Adalah pembagian ruang yang sama secara ukuran dan bentuk. 

Banyak terlihat di benda-benda sintesis seperti meja, kursi, 

kendaraan. Namun penggunaan balance yang simetris dapat 

menghasilkan terlalu banyak keseragaman tanpa variasi yang 

berarti. 

 

Gambar 2.8 Lukisan pohon dimana terlihat keseimbangan gambar secara horizontal. 

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

ak0.pinimg.com/736x/86/4f/29/864f29d065d2d89822ca21cd6648b1cc.jpg) 

2. Asymmetrical Balance 

Merupakan tipe balance yang informal yang memanfaatkan 

dinamisme dan variasi dalam ruang yang terbentuk. Dapat 

digunakan untuk menciptakan kesan yang dinamis atau menciptakan 

emphasis atau kontras pada suatu objek dalam gambar. 
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Gambar 2.9 Gambar 2 buah kotak yang seimbang secara kesatuan namun berbeda secara visual. 

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

ak0.pinimg.com/736x/1e/1d/01/1e1d012d7aa2bb36a332096dc637f6a1.jpg) 

c. Size & Scale 

Manipulasi ukuran dan skala adalah salah satu cara untuk menghasilkan 

fokus dan korelasi antar objek dalam gambar. Objek yang memiliki skala 

yang sama memberi kesan kedudukan yang seimbang atau berada dalam 

satu kelompok, sementara objek yang tidak sesuai skala memberi kesan 

ketidakseimbangan secara visual. Permainan ukuran dan skala berperan 

besar dalam pengaturan komposisi, ruang positif atau negatif dan posisi 

elemen dalam gambar. 

 

Gambar 2.10 Contoh size & scale gambar 6 buah lingkaran yang berbeda ukuran 

(Sumber: http://www.vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/size.png) 
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d. Alignment 

Adalah ujung-ujung dalam suatu frame yang berfungsi sebagai batasan 

suatu komposisi, membantu pergerakan dan ukuran objek serta 

menghilangkan atau menciptakan emphasis dalam frame gambar (misalign) 

 

Gambar 2.11 Contoh misalignment dalam gambar 

(Sumber: http://blog.thepapermillstore.com/wp-content/uploads/2015/06/Breaking-Alignment.jpg) 

e. Contrast 

Merupakan salah satu prinsip komunikasi grafis yang paling penting untuk 

menciptakan varietas dalam suatu komposisi, memperjelas atau 

menyederhanakan informasi, serta menguatkan maksud pesan yang 

dikomunikasikan. Bentuk-bentuk kontras antara lain: 

1. Scale 

Permainan ukuran untuk menciptakan ketidakseimbangan atau 

emphasis dalam satu frame. 

2. Value 

Permainan gelap dan terang untuk menciptakan ilusi kesan 

kedalaman tanpa merubah warna, serta dapat menciptakan 

emphasis. 
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3. Color 

Permainan warna dalam komposisi untuk menciptakan varietas 

warna dan memberikan kesan yang diinginkan dalam suatu gambar. 

4. Shape 

Permainan varietas bentuk yang umumnya digunakan untuk 

menyampaikan suatu pesan khusus dalam suatu gambar. 

5. Surface 

Permainan foreground atau background untuk menentukan 

penempatan objek dalam suatu gambar 

6. Proximity 

Permainan jauh dekat objek dalam gambar untuk menciptakan suatu 

hubungan antar objek tersebut 

7. Orientation 

Permainan rotasi yang dapat melibatkan objek dalam gambar atau 

keseluruhan gambar jika dibutuhkan. Bermanfaat untuk 

menunjukan arah atau keadaan. 
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