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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.   Tinjauan Teori Tentang Pemasaran 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 Pemasaran merupakan kegiatan penting dalam perusahaan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui suatu produk yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen, selain itu pemasaran 

ditujukan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Ada beberapa pendapat 

yang dikemukakan para ahli tentang pengertian pemasaran.  Menurut Kotler dan 

Keller (2012) pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan orang lain.  

Menurut AMA (Asosiasi pemasaran Amerika) yang dikutip oleh Kotler dan Keller 

(2012:5) definisi pemasaran adalah sebagai berikut : Pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberi nilai kepada pelanggan dan untuk mngelola hubungan pelanggan dengan 

cara menguntungkan organisasi.  
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Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran bertujuan untuk 

mencapai sasaran dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

berbagai cara yaitu dengan merancang produk, menentukan harga, melakukan 

promosi, membangun hubungan dengan pelanggan, memberikan kepuasan bagi 

konsumen, dan mendapatkan keuntungan untuk organisasi.  

2.1.2. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran memiliki peran penting dalam perusahaan. 

Diantaranya, merencanakan suatu produk baru dan memilih pangsa pasar yang sesuai 

serta memperkenalkan produk baru kepada masyarakat luas. Pengertian manajemen 

pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012) Manajemen Pemasaran sebagai seni 

dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.  

Sedangkan menurut William J.Shultz yang dikutip oleh Buchori Alma (2005) 

manajemen pemasaran adalah perencanaan, pengarahan dan pengawasan seluruh 

kegiatan pemasaran dan pembagian dalam perusahaan.  
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2.1.3. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Untuk menunjang kesuksesan pemasar, perusahaan dapat menggunakan 

sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan dari konsumen. Dalam pemasaran 

terdapat salah satu strategi yang disebut bauran pemasaran atau yang biasa juga 

Bauran pemasaran memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan perusahaan.   

Menurut MsCharthy yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2015) dalam bauran 

pemasaran terdapat empat jenis yang biasa disebut dengan 4P : produk (product), 

harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion).  

1.  Produk (product) merupakan kombinasi barang dan jasa perusahaan 

yang ditawarkan ke target pasar. 

2.   Harga (price) adalah jumlah uang pelanggan yang harus dikeluarkan 

untuk mendapatkan produk.  

3.   Tempat (place) meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia untuk target konsumen.  

4. Promosi (promotion) adalah aktivitas mengkomunikasikan produk 

dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya.  
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2.2     Tinjauan Teori Tentang Promosi 

2.1.1  Definisi Promosi 

 Menurut Djasim Saladin (2006) pengertian promosi adalah suatu komunikasi 

informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku 

pembeli yang sebelumnya tidak mengenal sehingga penjadi pembeli dan mengingat 

produk tersebut. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Dalam usaha mendorong penjualan, perusahaan 

menjalankan berbagai kegiatan, seperti memperbaiki produk, memperluas daerah 

pemasaran dan menambah pelayanan ke konsumen. Perusahaan juga berusaha 

meningkatkan penjualan dengan cara mengarahkan komunikasi dengan cara persuasif 

kepada konsumen. Kegiatan seperti ini disebut promosi.  

Menurut Terrence Shimp (2003) promosi adalah aspek pemasaran umum bahwa 

managemen promosi berhubungan dengan ekplisitas. Promosi meliputi praktek 

periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan, publikasi dan point of purchase 

communication (P-O-P). Point of Purchase Communication adalah komunikasi di 

tempat pembelian. Elemen promosi, termasuk display, poster, signage dan variasi 

bahan-bahan ditoko lain, yang di desain untuk mempengaruhi pilihan pelanggan pada 

saat pembelian. Perbedaan antara promosi dengan pemasaran adalah promosi, 

merupakan salah satu kegiatan pemasaran pada saat kita menyebarkan pesan 
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(mempromosikan). Sedangkan pemasaran lebih kepada 2 (dua) arah dimana proses 

penyesuaian dan perlunya feedback dari mendesain nama sampai ke produk jadi. 

Selain itu dalam pemasaran juga perlu assessment (penilaian /taksiran).  

Menururt Freddy Rangkuti (2009), promosi merupakan salah satu variabel IMC yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya, dengan 

tujuan untuk memberitahukan produk itu ada serta memperkenalkan dan memberikan 

keyakinan manfaat produk tersebut kepada calon pembeli (halaman 49). Promosi 

dipandang sebagai arus informasi atau persuasi yang bertujuan mengarahkan 

seseorang atau organisasi agar melakukan pertukaran dalam pemasaran. Kegiatan 

dalam promosi ini pada umumnya adalah periklanan, penjualan personal, promosi 

penjualan, pemasaran langsung, serta hubungan masyarakat dan publisitas 

2.1.2  Tujuan Promosi 

Menururt Josep  P. Cannon, W. D. Perreault Jr, E.J McCarthy (2006) terdapat tiga 

tujuan promosi dasar, yaitu:  

• Menginformasikan 

• Membujuk 

• Mengingatkan 
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Menurut Rangkuti (2009) perusahaan melakukan kegiatan promosi dengan tujuan 

utamanya untuk mencari laba. 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 orang-orang nya 

terdiri atas berbagai macam tingkah laku yang satu sama yang lain berbeda. 

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

keinginan, motivasi, dan kesetiaannya terhadap barang dan jasa tersebut saling 

berbeda. Dengan demikian, tujuan dari promosi ini adalah berusaha untuk 

mengubah tingkah laku dan pendapat individu tersebut, dari tidak menerima 

suatu produk menjadi setia terhadap suatu produk.  

2. Memberitahu - Kegiatan promosi yang ditujukan untuk memberitahu 

informasi kepada pasar yang dituju tentang perusahaan, mengenai produk 

tersebut berkaitan dengan harga, kualitas, syarat pembeli, kegunaan, 

keistimewaan, dan lain sebagainya. Promosi yang bersifat informasi ini 

umumnya lebih disukai dan dilakukan pada tahap-tahap awal dalam siklus 

kehidupan produk. Promosi yang bersifat informasi ini dapat membantu 

konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli.  
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3. Membujuk - Promosi yang bersifat membujuk atau persuasif 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 mengutamakan untuk 

menciptakan kesan positif. Hal ini dimaksudkan agar promosi dapat memberi 

pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembelian.  

4. Mengingatkan - Promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan terutama 

untuk mempertahankan merek produk dihati masyarakat dan dilakukan 

selama tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti 

perusahaan berusaha memperhatikan untuk mempertahankan pembeli yang 

ada sebab pembeli tidak hanya sekali saja melakukan transaksi, melainkan 

harus berlangsung secara terus-menerus.  
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2.3.     Bauran Komunikasi Pemasaran 

2.3.1   Pengertian Bauran Komikasi Pemasaran 

Dalam promosi perusahaan perlu menegtahui tanggapan konsumen terhadap produk, 

sehingga perusahaan perlu berkomunikasi kepada konsumen melalui berbagai macam 

cara. Menurut Blech (2009) Komunikasi Pemasaran (Marketing communication) 

adalah meliputi proses pengabungan perencanaan, pengeksekusian, mengevaluasi, 

dan mengontrol kegunaan dari variasi campuran alat promosi untuk 

mengkomunikasikan secara efektif kepada target audisi.  Menururt Kolter dan Keller 

(2012) Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam 

upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara 

langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Bauran 

komunikasi pemasaran terdiri dari delapan model komunikasi utama:  

1. Iklan adalah semua bentuk terbayar dari persentasi nonpersonal dan 

promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas melalui 

media cetak ( Koran, dan majalah), media penyiaran (radio dan televisi 

), media jaringan ( telepon, kabel, satellite, wireless ), dan media 

elektronik ( rekaman suara, rekaman video, CD- ROM, halaman 

website ), dan media pameran ( Billboard, papan petunjuk jalan, dan 

poster)  
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2. Promosi Penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa termasuk 

promosi konsumen (seperti sampel, kupon, dan permi ), promosi 

perdagangan (seperti iklan dan tunjangan ), dan bisnis dan promosi 

tenaga penjualan (kontes untuk reputasi penjualan)  

3. Acara dan Pengalaman adalah kegiatan dan program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau 

merek khusus - terkait interaksi dengan konsumen, termasuk seni 

olahraga, hiburan, dan menyebabkan acara serta kegiatan kurang 

formal  

4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas adalah berbagai program yang 

diarahkan secara internal kepada karyawan dari perusahaan atau 

konsumen luar, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

komunikasi individu.  

5. Pemasaran Langsung adalah penggunaan surat, telepon, facsimile, e-

mail, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau 

meminta respon atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu.  

6.  Pemasaran Interaktif adalah kegiatan dan program online yang 

dirancang untuk melibatkan pelangan atau prospek dan secara 

langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran memperbaiki 

citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa.  
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7. Pemasaran dari mulut ke mulut adalah komunikasi lisan, tertulis, dan 

elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan 

atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa.  

8. Penjualan Personal adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

pembeli prospektif untuk tujuan melakukan persentasi, menjawab 

pertanyaan, dan pengadaan pesanaan.  

2.3.2.   Pengaruh Komunikasi Pemasaran 

Menururt Kolter Keller dalam bukun Marketing Management (2012) mengatakan 

bahwa kegiatan komunikasi pelaku usaha perlu diintegrasikan untuk menghantarkan 

pesan yang konsisten dan mencapai positioning yang strategis. Titik awal dalam 

perencaaan komunikasi pemasaraan adalah audit pada semua interaksi potensial yang 

ditemui pelanggan dalam pasar sasaran dengan perusahaan dan semua produk dan 

jasanya. Pelaku usaha harus menilai pengalamaan dan kesan yang paling 

mempengaruhi setiap tahap proses pembelian. Pemahamaan ini akan membantu 

mereka mengalokasi dana komunikasi dengan lebih efisian serta merancang dan 

mengimplementasikan program komunikasi yang benar.  

Pelaku usaha dapat menilai komunikasi pemasaraan menurut kemampuannya 

mempengaruhi pengalaman dan kesan, membangun merek, dan mendorong penjualan 

merek. Selain itu, pelaku usaha harus “netral media” dan mengevaluasi semua 

kemungkinan opsi komunikasi menurut kriteria efektivitas (seberapa baik komunikasi 
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itu bekerja) dan juga pertimbangan efisiensi (seberapa besar biayanya). Pandangan 

kegiatan pembangunan merek yang luas ini terutama relevan ketika pemasar 

mepertimbangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran merek.  

2.3.3.   Model Proses Komunikasi 

2.3.3.1  Model Makro Proses Komunikasi 

Menururt Kolter Keller (2012) model makro adalah model komunikasi yang 

terdiri dari sembilan elemen. Dua elemen sebagai pihak utama yaitu pengirim 

dan penerima. Dua elemen lainnya merepresentasikan alat komunikasi utama 

yaitu pesan dan media. Empat elemen merepresentasikan fungsi komunikasi 

utama yaitu penyandian, pengartian, respons, dan umpan balik. Elemen 

terakhir adalah gangguan yang dapat menganggu proses komunikasi.  

 

Gambar 2.1 Element-element dalam proses komunikasi 
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2.3.3.1  Model Mikro Proses Komunikasi 

Menurut Kolter Keller (2012) model mikro komunikasi pemasaran 

berkonsentrasi pada respons spesifik konsumen terhadap komunikasi. Ada 

empat model hirarki respons klasik yaitu:  

1. Kesadaran: Jika sebagian besar konsumen sasaran tidak menyadari 

produk, tugas komunikator adalah membangun kesadaran dengan 

memperkenalkan produk dengan informasi awal seperti nama produk. 

Pengetahuan: Informasi lebih dalam mengenai produk. Konsumen 

sasaran mungkin memiliki kesadaran tapi tidak tahu banyak tentang 

produk. Pengetahuan sangat penting untuk diberikan kepada sasaran 

agar informasi yang dimiliki sasaran tentang produk menjadi lengkap.  

2. Rasa Suka: Jika konsumen sasaran mengetahui merek, apa yang 

mereka rasakan tentang merek tersebut? Dalam hal ini komunikator 

harus bisa membangkitkan rasa suka konsumen sasaran terhadap 

produk.  

3. Preferensi: Konsumen sasaran mungkin menyukai produk, tetapi tidak 

lebih baik dibandingkan produk lain. Komunikator harus berusaha 

membangun preferensi konsumen dengan membandingkan kualitas, 

nilai, kinerja, dan fitur lain terhadap pesaing.  
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4. Keyakinan: Komunikator harus membangun dan memperkuat 

keyakinan dan minat konsumen sasaran untuk membeli.  

5. Pembelian: Konsumen sasaran memiliki keyakinan dan minat yang 

kuat, namun tidak cukup tergerak untuk membeli.  

Komunikator harus mengarahkan konsumen agar mengambil langkah terakhir 

untuk membeli dengan cara menawarkan produk dengan harga terjangkau, 

menawarkan premi, atau membiarkan konsumen mencoba produk.  

 

 

Gambar 2.2 Model Hirarki Respon 
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Selain itu model aida yang dikemukakan Kotler (2008) adalah sebagai berikut:  

1. attention (menarik perhatian konsumen), timbulnya perhatian konsumen 

terhadap suatu usaha pemasaran yang dilakukan produsen.  

2. interest (menumbuhkan minat lebih dalam), muncunya rasa tertarik terhadap 

produk yang ditawarkan produsen tersebut atau membangkitkan minat untuk 

memiliki produk tersebut.  

3. desire (keinginan untuk membeli), setelah rasa tertarik timbul hasrat atau 

keinginan untuh memiliki produk tersebut.  

4. action (melakukan pembelian) tindakan pembelian yang dilakukan konsumen 

setelah memiliki hasrat/ keinginan untuk memiliki produk  

2.4.   Iklan 

2.4.1. Pengertian Iklan 

Salah satu alat untuk menyampaikan informasi kepada konsumen dapat melalui iklan, 

media iklan dapat menyampaikan fitur dari produk dan maanfaat yang didapatkan 

oleh konsumen. Perusahaan dapat menyesuaikan iklan dengan target konsumen dan 

kemampuan perusahaaan memasang iklan disuatu media. Menurut Otto Klepper, 

(2003) seorang ahli periklanan terkenal merupakan orang yang berjasa besar dalam 

meruntut asal muasal istilah Advertising.  Dalam bukunya berjudul Advertising 

Procedure,  dituliskan bahwa istilah advertising  berasal dari bahasa latin yaitu ad-

vere  yang berarti mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Istilah iklan 

juga sering dinamai dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Amerika sebagaimana 

halnya di Inggris, disebut dengan advertising.  Sementara di Perancis disebut dengan 

reclamare  yang berarti meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang. Sebenarnya di 

Indonesia sendiri istilah iklan sering disebut dengan istilah lain yaitu advertensi dan 

reklame. Kedua istilah tersebut diambil begitu saja dari bahasa aslinya yaitu bahasa 

Belanda dan Perancis (reclame). Namun, sebutan kata iklan lebih sering digunakan 

Perancangan Promosi... Benedictus Christian Ivan, FSD UMN, 2016 



 
 

22 

dibanding dengan istilah advertensi dan reklame. Menurut Kotler yang diterjemahkan 

oleh Hendra Teguh, Ronny A. Rusli, dan Benyamin Molan (2002) menyatakan 

bahwa periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa 

secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. 

2.4.2. Tujuan Iklan 

Iklan yang digunakan melalui suatu media berfungsi membujuk konsumen untuk 

melalukan pembelian produk. Menurut Liliweri (2011) iklan bertujuan untuk 

mempersuasi para pendengar, pemirsa dan pembaca agar mereka memutuskan untuk 

melakukan tindakan tertentu. Sedangkan, menurut Kotler dan Keller (2012), adapun 

tujuan dari iklan yaitu (hal.500) :  

1. Iklan informatif: bertujuan menciptakan kesadaran merek dan mengetahui 

tentang produk atau fitur baru produk yang ada.  

2. Iklan persuasif: bertujauan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, 

dan pembelian produk atau jasa.  

3. Iklan pengingat: bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk dan 

jasa.  

4. Iklan penguat: bertujauan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka 

melakukan pilihan tepat.  
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2.4.3. Langkah-langkah mentukan iklan 

Menurut Kotler dan Keller ( 2012 ) dalam mengembangkan program iklan, terdapat 

lima keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang dikenal dengan 

"5M" yaitu (hal.526) :  

1. Menetapkan tujuan iklan (mission)  

2. Memutuskan anggaran iklan (money)  

3. Mengembangkan kampanye iklan (message)  

4. Menetapkan media dan mengukur efektifitas (media)  

5. Mengevaluasi efektivitas iklan (measurement)  

 

2.4.4.  Media Periklanan 

Berdasarkan dokumentasi Madjadikara (2004) dan Rangkuti (2009), di dalam 

periklanan ada dua jenis media iklan yaitu media lini atas (above the line)  dan media 

lini bawah (below the line).  Iklan Lini Atas (above the line) adalah iklan yang 

mengharuskan pembayaran komisi pada biro iklan, misalnya tayangan iklan pada 

media cetak, televisi, radio, bioskop, billboard, dan sebagainya. Sedangkan Iklan Lini 

Bawah (below the line)  adalah jenis iklan yang tidak mengharuskan adanya 

pembayaran komisi seperti misalnya iklan pada pameran, brosur, lembar informasi, 
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pamflet dan sebagainya. Jenis media berdasarkan jenis media yang diproduksi 

dikelompokan menjadi dua kelompok besar yaitu media cetak dan media elektronik. 

Jika ditinjau daru sudut padang proses kegiatan periklanan, media iklan ini 

juga termasuk dalam aktivitas media planing, yakni sebuah proses menentukan 

bagaimana menggunakan waktu dan ruang untuk memeriahkan tujuan pemasaran. 

Ada banyak media iklan yang dapat digunakan untuk mendongkrak promosi 

penjualan, secara garis besar media iklan dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian, 

yaitu iklan media cetak, iklan media elektronik, iklan media luar ruang. 

1. Iklan media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan 

visual yang di hasilkan dari proses percetakan, bahan baku dasarnya 

maupun sarana penyampaian pesannya menggunakan kertas ataupun 

sejenisnya. beberapa bentuk media iklan yang termasuk iklan media 

cetak diantaranya: iklan koran, iklan majalah, iklan tabloid, jurnal, 

katalog produk, kalender, brosur, flayer, poster. 

2. Iklan media elektronik adalah media iklan yang proses bekerjanya 

berdasarkan pada prinsip elektronik. Jangakauan media elektronik ini 

memiliki kelebihan mampu menjangkau audiens yang lebih luas dalam 

waktu yang bersamaan, namun sayangnya harga iklan juga bisa lebih 

mahal dari pada media cetak. Beberapa contoh iklan media elektronik 

diantaranya: iklan televisi, iklan radio, iklan online 
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3. Iklan Luar Ruang merupakan berbagai media iklan yang di tempatkan 

di luar ruangan serperti di jalan, pasar, terminal, stasiun, dan tempat 

publik lainya. Beberapa contoh media iklan luar ruangan diantaranya: 

billboard, baliho, shop sign branding, neon box, spanduk, iklan 

tembok.  

2.4. Teori Desain 

2.4.1. Teori Desain Komunikasi Visual 

Menurut definisinya, desain komunikasi visual adalah suatu disiplin yang 

bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui 

berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan 

mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta 

komposisi warna serta layout (tata letak dan perwajahan). Dengan demikian  gagasan 

dapat diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan 

(Kusrianto, 2007)(hal.2). 
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2.4.2. Element Desain 

Menurtu Alex W. White (2007) element desain pada periklanan di bagi menjadi 

bagian yaitu; space, gambar, dan tipografi. Menurutnya ke tiga unsur di atas dapat 

saling berhubungan dan dapat mendukung setiap unsur. 

1. Jarak (Space) merupakan lawan kata dari penuh. Menururt Alex W. 

White  (2007) saat pertama kali yang kita liat pada sebuah iklan adalah 

jarak. Istilah yang paling sering di gunakna adalah white space atau 

negatif space 

2. Gambar dalam iklan nenciptakan salah satu dengan penjelasan besar 

visual. Visual dasar elemen utamasecara keseluruhan demikian juga 

elemen topigrafi merupakan elemen dasar yang di lihat setelah gambar. 

Sebuah gambar dapat di lihat berbeda ketika berwarna, abu-abu, atau 

bitmap. Kesinambungan anatar gamabar dan tulisan merupakan suatu 

hal yang penting 

3. Tipografi menururt Alex W. White (2007) pemilihan jenis huruf bukan 

hanya sekedar memilih jenis huruf. Huruf berfungsi sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan dan kesan dari "suara pasif". Huruf dapat dibagi 

menjadi dua group yaitu: display dan text. Display text adalah segala 

huruf dan kata yang di baca sebelum sebuat text. Text biasanya sebuah 

kata kecil yang berisikan pesan persuasif. 
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Menurut Aryo Sunaryo (2002:5) “dalam mencipta bentuk, perupa memilih unsur–

unsur rupa, memadukan dan menyusunnya agar diperoleh bentuk yang menarik, 

memuaskan atau membangkitkan pengalaman visual tertentu”. Tujuan 

mengorganisasikan unsur–unsur rupa adalah untuk mewujudkan nilai estetis. Unsur-

unsur rupa tersebut antara lain: garis (line), raut/bangun (shape), warna (colour), 

tekstur/barik (texture), huruf (typography), gelap terang/nada (light- dark, tone), 

ruang (space).  

2.3.4. Layout Iklan 

 

Gambar 2.3 Layout Iklan Kosmetik 

( sumber: www.loreal-paris.com ) 

Masih menurut Hendri Hendratman dalam Guruh (2008) diterangkan bahwa desain 

yang baik adalah tergantung dari pengaturan pada tiap elemen- elemen yang ada. 
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Layout dibuat untuk mempermudah agar pesan jadi mudah dimengerti. Ini adalah 

bagian dari komunikasi, tidak sekedar seni, atau mempercantik tampilan saja. Layout 

adalah bentuk pengaturan beberapa elemen yang menjadikan pesan lebih berarti. pada 

periklanan, ini termasuk headline, bodycopy, ilustrasi, dan berberapa elemen 

pendukung lainnya. Ketika elemen-elemen itu diatur sedemikian rupa, dan pembaca 

pesan itu senang melihat pengaturan tersebut, begitu juga pesan itu tersampaikan 

dengan baik, berarti itulah sebuah layout yang baik. Penempatan elemen desain 

dengan cara yang sembarangan akan jarang menghasilkan desain yang baik. 

Membuat layout perlu diperhatikan adanya elemen-elemen yang mendukung antara 

lain garis, bentuk, warna, tekstur. Pada tata letak sebuah perwajahan baik itu berupa 

iklan majalah, brosur, desain web, perlu dibuat suatu komposisi yang menarik agar 

enak dilihat. Layout sendiri mempunyai 2 pengertian :  

1. Pengaturan beberapa elemen pada iklan cetak.  

2. Cetak biru pada arsitektur, engineering, paste-up, atau guide pada  

pencetakan.  

Ada beberapa pengertian terhadap keberadaan sebuah layout. Ketika berbicara pada 

perencanaan membuat direct mail, buku, brosur, layout ini dinamakan dummy. Dan 

ketika berbicara pada perencanaan membuat TV Commercial, layout ini dinamakan 

storyboard. Layout adalah cara untuk memvisualkan sebuah iklan. Visualisasi 

dimana sebuah teks itu diletakkan, headline, ilustrasi/foto, logo, nama perusahaan, 
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dan berbagai elemen penting yang mendukung pada penyampaian informasi tersebut. 

Komponen dasar pada sebuah layout iklan adalah headline, bodycopy, visual 

(ilustrasi/foto), dan logo perusahaan.  

2.4.4. Warna pada iklan 

Keberadaan warna ditentukan oleh pigmennya. Sedangkan kesan yang diterima mata 

di tentukan oleh cahaya. Permasalahan mendasar dari warna di antaranya adalah hue 

(spektrum warna), saturasi (nilai kepekatan), dan lightness (nilai gelap terang).  

 

Gambar 2.4 Color Wheel 

(sumber www.certapro.com) 
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Warna merupakan unsur visual yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi citra 

bagi orang yang melihatnya. Masing-masing warna membrikan respons secara 

psikologis. Molly E. Holzschlag dalam Adi Kusrianto membuat daftar mengenai 

kemampuan masing-masing warna ketika memberikan respons psikologis kepada 

pemirsanya sebagai berikut:  

1. Merah, melambangkan kekuatan, bertenaga, kehangatan, nafsu, cinta, 

agresifitas, bahaya.  

2. Biru, melambangkan kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, 

kebersihan, perintah.  

3. Hijau, melambangkan alami, kesehat, pandangan yang enak, kecemburuan, 

pembaruan.  

4. Kuning, melambangkan optimisme, harapan, tidak jujur, pengecut, gembira,.  

5. Oranye, melambangkan energi, semangat, segar, keseimbangan, ceria, hangat.  

6. Coklat, melambangkan tanah/ bumi, kenyamanan, dapat dipercaya, bertahan.  

7. Abu-abu, melambangkan intelek, futuristik, modis, kesederhanaan, sedih.  

8. Putih, melambangkan suci, bersih, tidak bersalah, steril, kematian.  

9. Hitam, melambangkan kekuatan, jahat, canggih, kematian, misteri, ketakutan, 

sedih, anggun. 
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Dari sekian banyak warna, dapat dibagi dalam beberapa bagian yang sering 

dinamakan dengan sistem warna Prang System yang ditemukan oleh Louis Prang 

pada 1876 meliputi :  

1. Hue, adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari 

suatu warna, seperti merah, biru, hijau dsb. 

2. Value, adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna. 

Contohnya adalah tingkatan warna dari putih hingga hitam. 

3. Intensity, seringkali disebut dengan chroma, adalah dimensi yang 

berhubungan dengan cerah atau suramnya warna. 

2.4.5.   Fotografi 

Menurut R. Amien Nugroho (2006:12) istilah fotografi berasal dari bahasa latin, 

yakni “photos” dan “graphos”. Photos artinya cahaya atau sinar, sedangkan graphos 

artinya menulis atau melukis. Jadi, arti sebenarnya dari fotografi adalah proses dari 

seni pembuatan gambar (melukis dengan sinar atau cahaya) pada sebuah film atau 

permukaan yang dipetakan. Gambar yang dihasilkan diharapkan sama persis dengan 

aslinya, hanya dalam ukuran yang jauh lebih kecil.  

Dalam seni rupa, fotografi adalah proses pembuatan lukisan (graph atau gambar) 

dengan cahaya. Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan 

pembiasan, sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang 

telah dibakar dengan luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan 
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identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan (Vincent Bayu Tapa 

Brata, 2008:4).  

Secara umum fotografi dapat diartikan seni ataupun proses ataupun metode untuk 

menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya 

yang mengenai objek pada media yang peka cahaya melalui sebuah alat yang disebut 

kamera. Fotografi telah kita kenal sejak kecil serta sering kita jumpai di sekitar kita. 

Bahkan bisa dikatakan fotografi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keseharian kita 

(Heru Sri Kumoro, 2009:3).  

Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga 

mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan 

ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan 

cahaya yang memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa).  

Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat akan menghasilkan gambar, 

digunakan bantuan alat ukur berupa light meter. Setelah mendapat ukuran 

pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut 

dengan merubah kombinasi ISO / ASA (ISO Speed), Diafragma (Aperture), dan 

Kecepatan Rana (Speed). Kombinasi antara ISO, Diafragma, dan Speed selanjutnya 

disebut sebagai Eksposur (Exposure).  

Pengertian cahaya secara umum adalah cahaya merupakan energi berbentuk 

gelombang yang kasat mata denagn panjang gelombang sekitar 380-750 nm. Di 
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dalam ilmu pengetahuan alam terutama fisika cahaya adalah radiasi elektromagnetik, 

baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. 

Berbicara tentang fotografi definisi singkat tentang fotografi adalah “menggambarkan 

cahaya”, didalam cahaya ada namanya istilah “highlight” dan “shadow” merupakan 

efek yang timbul dari pengaturan pencahayaan. secara prinsip dalam fotografi ada 

dua prinsip yaitu : 

• Available Lightning 

pengertian available lightning adalah memanfaatkan cahaya yang tersedia 

baik secara natural light maupun room light dengan pemotretan 

• Artificial Lightning 

pengertian arificial lightning adalah memanfaatkan cahaya dengan 

menggunakan bantuan seperti penggunaan flash, studio light dan lain-lain. 

Dalam pengambilan cahaya citra dalam gambar fotografi memiliki beberapa teknik-

teknik yang harus dikuasai oleh seorang fotografer. Terkait dengan teknik dalam 

pemotretan fotografi memiliki beberapa teknik yang harus dikuasai: 

Oval Light : posisi lightning berada di ¾ object, maka yang terjadi adalah sedikit 

bagian bayangan pada bagian belakang. 

Side Light : posisi object tepat berada di sampng objek, maka yang terjadi adalah 

bayangan pada setengah objek pada sisi lain. 
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Rim Light : posisi berada di bagian belakang dengan sudut object ¼ object, maka 

yang terjadi adalah bagian depan gelap sehingga akan tergaris pada object. 

Back Light : posisi lightning atau cahaya tepat berada di belakang object, sehingga 

bagian depan sepenuhnya gelap dan di sisi belakang tercipta garis yang sangat jelas. 

2.4.5.1.  Fotografi Iklan 

Menurtu Vincent Bayu (2008:12) Karena fotografi memainkan peran penting 

dalam periklanan, fotografer professional banyak mengabdikan karier mereka 

untuk fotografi iklan. Kebutuhan untuk menyalin iklan unik dan eye-catching 

berarti fotografer dapat bekerja dengan beberapa jenis fotografi, termasuk 

macrophotography dan fotografi glamor. 

Fotografi memiliki peranan besar sebagai pendukung desain komunikasi 

visual untuk mengomunikasikan suatu produk atau jasa kepada khalayak 

sasaran. Dengan melihat foto suatu produk, seseorang dapat mengeali produk 

yang bersangkutan dengan lebih baik daripada ia hanya membayangkan saja 

(Djauhari, 1996:68)  

Gambar berupa foto hanya digunakan dalam mayoritas kampanye periklanan. 

Hal ini menunjukan bahwa peran fotografi sangat signifikan dalam area bisnis 

periklanan. Fotografi menjadi sangat krusial karena gambar tersebutlah yang 

kerap kali meraih perhatian dari pelanggan potensial serta mengundang 

ketertarikan terhadap produk atau layanan tersebut, sehingga mengarahkan 
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mereka untuk melakukan kegiatan pembelian.kemampuan untuk meraih atensi 

dan perhatian khalayak ini merupakan peranan yang vital dalam dunia 

periklanan informasi dan suatu foto yang baik dapat membantu para pekerja 

dunia periklanan untuk meraih target tersebut dengan efektif (Djauhari, 

1996:68)  

Melihat secara fungsional, peran fotografi sangatlah esensial di dunia 

periklanan, maka kebutuhan akan teknologi dalam fotografiagar dapat dengan 

optimal melaksanakan tahapan – tahapan pembuatan suatu iklan pun menjadi 

isu yang penting.  

2.4.5.2.  Fotografi Beauty 

Menurut Adimodel (2010) Foto beauty mementingkan detail dan ketajaman. 

Setiap warna dan tekstur dari wajah sang model harus bisa di tampilkan 

dengan tepat. Warna harus terlihat sesuai aslinya dan tekstur serta detail harus 

tampil dengan tajam. 

Detail make-up dan tektur kulit, keduanya harus ditampilkan dengan tajam. 

Kadang ada beberapa foto beauty di mana kulit model terlalu halus, bak 

boneka. Hal ini haruslah dihindari. Secara umum, foto beauty yang baik 

adalah yang menampilkan tekstur kulit secara alami, tidak terlalu kasar, tetapi 

tidak juga terlalu halus. Pada foto beauty, tata riaslah yang harus ditonjolkan. 

Oleh karena itu warna, bentuk, dan tekstur dari tata rias harus bisa kelihatan 
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dengan baik. Tata rias pada foto beauty adalah hasil karya dari seorang make 

up artist atau penata rias dan Anda sebagai fotografer harus bisa 

menangkapnya dengan baik sesuai dari konsep yang ingin ditampilkan oleh 

penata rias tersebut.  

Ada pula foto beauty yang menampilkan detail beauty yaitu hanya 

menampilkan bagian- bagian tertentu dari wajah yang ingin difokuskan seperti 

misalnya mata, hidung, bibir, dan sebagainya. Foto beauty semacam ini 

biasanya memiliki cropping yang sangat ketat untuk menonjolkan detail yang 

jelas.  

Foto beauty menampilkan suatu keindahan atau kecantikan, dan secara umum 

orang memandang kecantikan sebagai sesuatu yang harus ditampilkan secara 

sempurna. Oleh karena itu foto beauty juga menuntut kesempurnaan baik di 

dalam detail tata rias, rambut, pose, ekspresi wajah model, hingga ke 

pencahayaannya.  

Karakter foto beauty lebih mementingkan kepada detail dan warna. Semua 

warna, tekstur, dan detail make up tidak boleh berubah.  
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Gambar 2.5 Model Side Angle 

( sumber: www.claire-harrison.com/beauty) 

Side Angle merupakan sudut pengambilan gambar di mana tubuh model 

membentuk sudut dengan kamera. Sudut yang baik biasanya berada pada 30 

derajat hingga 60 derajat dari kamera. Sudut miring ini sering di gunakan 

untuk memperkuat karakter wajah model terutama untuk yang memiliki 

rahang yang bagus. Pengambilan gambar dari sudut miring paling sering di 

gunakan dalam foto beauty karena mampu menonjolkan bagian-bagian 

tertentu pada wajah serta menghasilkan pencahayaan yang dramatis. 
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2.4.6. Motion Graphic 

Menurut Michael Dooly (2008) Motion graphic adalah teknik untuk menggerakkan 

still images sehingga mereka tidak terlihat membosankan, namun terlihat dinamis dan 

menarik. Terdapat 2 metode dalam teknik ini, yaitu dengan menggerakkan gambar, 

atau menggabungkan sequen gambar-gambar yang memiliki kontinuitas sehingga 

terlihat bergerak. Dalam video dokumenter ini, motion graphic adalah elemen yang 

penting untuk membuat penonton tidak merasa bosan. Namun ada beberapa trik yang 

harus diperhatikan, berdasarkan metode animasi menurut Michael Dooly:  

Timing 

Penggunaan timing dapat membuat perbedaan yang besar dalam menciptakan 

atmosfir yang tepat, seperti misalnya, munculnya retakan pada visual sebaiknya 

ditunjukkan satu per satu dari atas ke bawah, sehingga terlihat seakan-akan retakan 

tersebut sedang terjadi. Daripada langsung menunjukkan retakan tersebut secara 

statis, akan terlihat membosankan.  

Pergerakan 

Diperlukan untuk membuat suatu animasi terlihat lebih nyata. Misalnya, bila terdapat 

sebuah animasi seseorang sedang berjalan, maka di background dapat diletakkan 

gambar lampu-lampu jalan dan perumahan yang bergerak ke arah berlawanan namun 

lamban dan gambar sebuah kota beserta langit yang bergerak ke arah yang sama 

namun lebih lamban lagi.  
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2.5    Kosmetik 

2.5.1. Pengertian Kosmetik 

 

Gambar 2.6 Kosmetik 

( sumber: www.wardah.com ) 

Kosmetik berasal dari kata Yunani “kosmetikos” yang berarti keterampilan menghias, 

mengatur. Definisi kosmetik dalam peraturan Mentri Kesehatan RI No. 

445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut “ kosmetik adalah sediaan atau 

paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, 

kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk 

membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya 

tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk 

mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit” Sedangkan Obat adalah bahan, zat, 

atau benda yang dipakai untuk diagnose, pengobatan, dan pencegahan suatu penyakit 

atau yang dapat mempengaruhi struktur dan faal tubuh. Dalam definisi kosmetik 
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diatas, yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk mengobati atau 

menyembuhkan suatu penyakit” adalah sediaan tersebut seyogianya tidak 

mempengaruhi struktur dan faal tubuh.  

Namum bila bahan kosmetik tersebut adalah bahan kimia meskipun berasal dari alam 

dan organ tubuh yang dikenai (ditempeli) adalah kulit, maka dalam hal tertentu 

kosmetik itu akan mengakibatkan reaksi-reaksi dan perubahan faal kulit tersebut. 

 

2.5.2 Penggolongan Kosmetik 

Menurut Peraturan Mentri Kesehatan RI, kosmetik dibagi menjadi 13 kelompok:  

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dll. 

2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dll. 

3. Preparat untuk mata, misalnya mascara, eyes-shadow, dll 

4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dll 

5. Preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, hair spray, dll 

6. Preparat pewarna rambut, misalnya pewarna rambut, dll 

7. Preparat make-up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick, dll 

8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mount washes, dll 

9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dll 

10. Preparat kuku, misalnya cat kuku, losion kuku, dll 

11. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih pelembab, pelindung, dll 
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