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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Organ Reproduksi Wanita 

Reproduksi adalah sebuah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan 

keturunan. Menurut buku Fisiologi Manusia (2018), kemampuan ini bertujuan 

untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya. Fungsi reproduksi wanita 

sendiri ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan dari organ reproduksi. 

Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian luar (eksternal) 

dan bagian dalam (internal). 

 Organ reproduksi wanita bagian luar (eksternal) terdiri dari mons veneris, 

labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Sedangkan 

organ reproduksi manusia bagian dalam (internal) terdiri dari vagina, uterus, dan 

ovarium. (hlm. 6-15) 

2.1.1. Ovarium dan Tuba Fallopi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Organ Reproduksi Wanita 
 (https://www.google.com/ 

https://d2ebzu6go672f3.cloudfront.net/media/content/images/W0418_repro_p4(1).png, 2018) 
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Ovarium berbentuk oval berukuran 1.5 inci atau 4 cm yang berjumlah satu pasang 

(dua buah), yang terletak di kedua sisi uterus. Di dalam sebuah ovarium terdapat 

ratusan ribu folikel primer. Ketika seorang wanita berada di usia reproduksi, 

sekitar 300-400 folikel ini akan memproduksi sel telur (ovum) yang matang. 

 Setiap folikel ovarium primer akan mengandung oosit/ovum (sel telur 

matang). Kemudian, ovum ini akan dikelilingi oleh sel folikel yang berupa 

estrogen. Kematangan sebuah folikel membutuhkan FSH dan estrogen. 

 Masing-masing ovarium akan berhubungan dengan tuba fallopi yang 

bentuknya seperti pipa berukuran 4 inci atau sekitar 10 cm. Tuba fallopi ini 

berfungsi untuk membuat ovum berjalan ke uterus. Fertilitasi biasanya terjadi di 

dalam tuba fallopi. Jika tidak dapat difertilisasi, pada umumnya sebuah ovum 

akan mati dalam waktu 24-48 hari. Jika terjadi fertilisasi, maka ovum akan 

berubah menjadi zigot dan berpindah ke uterus. (Scanlon, 2014, hlm. 507-508) 

 

2.1.2. Sindrom Ovarium Polikistik 

Sindrom Ovarium Polikistik (SOPK) merupakan sebuah penyakit endokrin yang 

sangat umum namun sangat kompleks, yang dapat diderita oleh wanita di usia 

reproduksi. Sindrom ini dikatakan kompleks karena sampai saat ini masih banyak 

perdebatan tentang definisi dan patogenesisnya. Walaupun pada namanya disebut 

ovarium polikistik, penderita dari SOPK belum tentu mendapatkan ovarium 

polikistik pada saat didiagnosa. 

 Menurut Rotterdam (dalam Allahbadia, 2007), untuk mendiagnosa 

ovarium polikistik diperlukan 12 atau lebih folikel yang berdiameter 2-9 mm di 
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setiap ovarium atau adanya pembesaran volum ovarium lebih dari 10 ml. 

Sehingga berdasarkan konsensus yang dilakukan oleh American Society for 

Reproduction Medicine, kriteria diagnosa SOPK dibagi menjadi tiga yaitu 

anovulasi, hiperandrogen dan ovarium polikistik yang terlihat pada saat tes 

ultrasound (USG). Seseorang dikatakan menderita SOPK menderita dua dari tiga 

kriteria tersebut. (hlm. 15-17) 

 Kemudian, Busell (2011, hlm. 11) mengatakan bahwa penyebab dari 

SOPK sendiri sampai saat ini belum terlalu jelas, namun ada beberapa kondisi 

kesehatan yang memungkinkan seorang wanita beresiko mendapatkan SOPK, 

yaitu: 

1. Obesitas, terutama jika seorang wanita menderita obesitas sebelum mengalami 

pubertas. 

2. Level insulin tinggi sehingga meningkatkan level androgen dalam tubuh. 

3. Faktor keturunan. Jika keluarga terdekat seperti ibu atau kakak perempuan 

mengalami SOPK, maka seorang wanita rentan mengalaminya juga. 

2.1.2.1. Gejala Sindrom Ovarium Polikistik 

Gejala-gejala dari penderita SOPK tidak terlalu signifikan sehingga penderita pun 

terkadang tidak menyadarinya. Menurut Allahbadia (2007, hlm. 21-22), gejalanya 

adalah sebagai berikut: 

1. Gangguan menstruasi 

Menurut Balen (dalam Allahbadia, 2007), 50% wanita penderita SOPK 

mengalami oligomenorrhea (siklus menstruasi lebih dari 35 hari) dan 20% 

wanita mengalami amenorrheic (tidak atau belum mendapat haid hingga usia 
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15 tahun). Kemudian, jaringan lemak (adiposa) dapat meningkatkan 

kemungkinan wanita untuk menderita SOPK karena adanya penurunan 

sensitivitas terhadap insulin. Maka dari itu, penurunan berat badan dapat 

mengembalikan keteraturan menstruasi. 

2. Obesitas 

Obesitas merupakan salah satu gejala SOPK yang paling umum. Sekitar 50% 

wanita penderita SOPK mengalami kelebihan berat badan (BMI > 25 kg/m2). 

Karena hal ini, penderita SOPK yang obesitas pada umumnya dapat menderita 

diabetes melitus dan jika tidak ditangani dapat mengakibatkan myocardical 

events (serangan jantung).  

3. Jerawat 

Jerawat merupakan radang folikel rambut yang dapat disebabkan oleh minyak. 

Jerawat berlebih ini pada umumnya diderita oleh 1/3 dari wanita penderita 

SOPK. 

4. Hirsutism 

Hirsutism adalah pertumbuhan rambut pada wanita, namun mirip dengan pria 

dewasa. Hal ini menyebabkan adanya rambut berlebih pada tubuh wanita (pada 

dada dan juga perut bawah). 70% wanita penderita SOPK didapati memiliki 

hirsutism. 

5. Androgenic alocepia 

Hal ini ditandai dengan adanya kerontokan pada rambut di kepala, yang 

sebenarnya umum dialami oleh pria. Androgenic alocepia ditemukan pada 

10% wanita penderita SOPK. Namun, 20% wanita penderita SOPK yang 

Perancangan kampanye meningkatkan..., Alvita Jeane Hidayat, FSD UMN, 2019



11 
 

menderita androgenic alocepia juga mengeluhkan hirsutism dan wanita dengan 

alocepia memiliki level androgen normal. 

6. Acanthosis nigricans 

Acanthosis nigricans merupakan suatu kondisi dimana kulit menjadi gelap dan 

bertekstur di sekitar leher yang terjadi karena adanya hiperpegmentasi dan 

papillomatosis. Hal ini dikaitkan dengan penurunan sensitivitas insulin. 1-3% 

wanita dengan SOPK menderita acanthosis nigricans, dan mungkin lebih 

sering ditemukan pada anak remaja. 

2.1.2.2. Sindrom Ovarium Polikistik dalam jangka panjang 

Sindrom Ovarium Polikistik pada umumnya dikaitkan dengan kurangnya 

sensitivitas terhadap insulin, hiperandrogen, hiperlipidemia dan hipertensi, yang 

sering menyebabkan penyakit pada kardiovaskular (jantung). Penderita SOPK 

juga sering mengalami hormon estrogen yang berlebih yang dapat mengakibatkan 

kanker endomentri. 

Berdasarkan penyebab dan komplikasi dari SOPK, Allahbadia (2007, hlm. 

102-107) mengkategorikan penyakit jangka panjang yang mungkin dapat diderita 

pasien SOPK sebagai berikut:  

1. Penyakit kardiovaskular 

Penyakit kardiovaskular, menurut The American College of Cardiology 

(dalam Allahbadia, 2007), pada umumnya disebabkan oleh faktor usia, 

merokok, diabetes, hipertensi, obesitas dan kolesterol. Terlepas dari merokok 

dan faktor usia, penyebab penyakit kardiovaskular tersebut ada pada 
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penderita SOPK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang penderita 

SOPK rentan terhadap penyakit kardiovaskular. 

2. Kanker endometri 

Bahaya kanker endometri dapat dibuktikan dari sejumlah faktor seperti 

obesitas, kelebihan estrogen, dan infertilitas. Hipertensi dan diabetes mellitus 

tipe 2 juga sering dikaitkan dengan kanker endometri. 

3. Kanker payudara 

Kanker ini disebabkan oleh hormon estrogen yang berlebih. Karena hal ini, 

penderita SOPK yang memiliki kelebihan estrogen memungkinkan untuk 

mengalami kanker payudara. Namun, tidak ada data resmi yang dapat 

mendukung hipotesis ini. 

4. Kanker ovarium 

Pada studi yang dilakukan oleh The Cancer and Steorid Hormone Study 

(dalam Allahbadia, 2007) kepada 426 kasus kanker, terbukti bahwa bahaya 

dari kanker ovarium menjadi dua kali lipat pada penderita SOPK. Namun, 

tidak ada studi lain yang dapat membuktikan teori ini. 

2.1.2.3. Pencegahan dan Penanganan SOPK 

Sindrom Ovarium Polikistik seringkali dikaitkan dengan insulin resistance yang 

berhubungan juga dengan kelainan metabolisme. Maka dari itu, SOPK bukan 

hanya kelainan reproduksi namun juga kelainan metabolisme yang berjangka 

panjang. Untuk saat ini, karena SOPK sendiri masih belum dapat dipahami oleh 

para ahli, cara pencegahannya pun masih belum jelas. Kemudian obat untuk 
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SOPK sendiri belum ada, sehingga pencegahan ataupun pengobatan biasanya 

dilakukan tergantung pada keadaan setiap orang.  

Untuk pencegahan, pada umumnya setiap orang dianjurkan untuk menjaga 

pola hidup seperti berolahraga dengan rutin dan menjaga pola makannya untuk 

menghindari penyebab dan gejala yang beresiko memicu SOPK. Lalu dianjurkan 

pula untuk melakukan pengecekan jika memiliki keluarga yang merupakan 

penderita SOPK karena akan lebih rentan mengidap SOPK. Menurut Allahbadia 

(2007, hlm. 46-51), penanganan SOPK sendiri dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yaitu: 

1. Perubahan gaya hidup dan penanganan obesitas 

2. Pil kontrasepsi (pil KB) 

3. Antiandrogen 

4. GnRH analogues 

5. Pemberian obat untuk meningkatkan sensitivitas insulin (metaformin, 

thiazolidinesdiones) 

 

2.2. Kampanye 

Kampanye seringkali disamakan dengan propaganda. Menurut Ruslan (2013), 

secara operasional kedua hal ini memang sama-sama melakukan kegiatan 

komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dan mencapai tujuan 

tertentu. Namun propaganda dikenal dalam kegiatan komunikasi untuk jangka 

panjang seperti kegiatan ajaran keagamaan, politik hingga militer. 
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 Sedangkan kampanye memiliki konsep yang terencana yang lebih terbuka 

dalam jangka yang pendek dan memiliki program yang jelas dan persuasif. 

Kampanye pada umumnya memiliki narasumber yang jelas dan selalu berkonotasi 

positif. (hlm. 22) 

 Menurut Snyder (dalam Ruslan, 2013), kampanye merupakan kegiatan 

komunikasi yang ditujukan pada khalayak untuk periode waktu tertentu untuk 

mencapai tujuan tertentu. (hlm. 23) 

2.2.1. Jenis Kampanye 

Aktivitas kampanye biasanya memiliki suatu kepenting dan tujuan. Larson (dalam 

Ruslan, 2013) mengatakan bahwa jenis-jenis kampanye dapat dibagi sebagai 

berikut: 

1. Product – Oriented Campaigns 

Aktivitas kampanye ini biasanya dilakukan dalam kegiatan komersial untuk 

memasarkan sebuah produk baru. 

2. Candidate – Oriented Campaigns 

Aktivitas kampanye ini biasanya berorientasi kepada calon (kandidat) untuk 

kepenting kampanye politik. Kampanye ini dilakukan untuk meraih dukungan 

sebanyak-banyaknya dari masyarakat. 

3. Ideological or Cause – Oriented Campaigns 

Aktivitas kampanye ini bertujuan khusus untuk mengubah perilaku sosial. 

Misalnya seperti kampanye HIV/AIDS atau kampanye stop menggunakan 

sedotan plastik. (hlm. 25-26) 
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2.2.2. Strategi Kampanye 

Untuk membuat sebuah kampanye yang sukses, diperlukan teori-teori yang bisa 

juga disebut dengan strategi. Menurut Starch (dalam Mackay, 2011, hlm. 25), 

sebuah kampanye atau promosi harus terlihat, harus dibaca, harus dipercaya, 

harus diingat dan harus dilakukan (atau dibeli). Namun strategi ini menimbulkan 

beberapa masalah jika dilihat secara mendetail. Misalnya “harus dibaca”, apakah 

audiens hanya perlu membaca dengan scanning atau harus membaca secara detail. 

Strategi alternatif yang lebih efektif adalah dengan model AISAS. 

Sugiyama (2011, hlm. 79) mengatakan bahwa model AISAS merupakan model 

yang dirancang untuk melihat perubahan perilaku target dengan adanya kemajuan 

teknologi internet. AISAS sendiri merupakan perubahan pola perilaku target dari 

yang sebelumnya yaitu AIDMA (Attention, Interest, Desire, Memory dan Action). 

AIDMA biasanya diterapkan pada kampanye yang targetnya tidak diminta untuk 

mempelajari lebih lanjut tentang kampanye di luar dari pesan yang disampaikan 

melalui iklan atau kampanye sebelum melakukan action. Namun di era digital 

seperti masa kini, target audiens pada umumnya memiliki akses yang mudah pada 

informasi sehingga target audiens dengan sukarela akan menggali informasi lebih 

lanjut dan berbagi dengan orang lain tentang informasi menarik yang mereka 

dapatkan. Karena adanya perubahan perilaku ini, maka Dentsu menciptakan 

model AISAS di tahun 2004. 

AISAS adalah singkatan dari Attention, Interest, Search, Action dan Share 

dimana seorang target memperhatikan iklan atau kampanye (Attention) sehingga 

tertarik (Interest) untuk mengumpulkan informasi (Search) tentang produk atau 
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kampanye tersebut. Kemudian target membuat keputusan untuk membeli produk 

atau melakukan hal yang dijelaskan di kampanye tersebut (Action). Namun tidak 

berhenti sampai disitu, target juga akan menyampaikan informasi tentang produk 

atau kampanye tersebut ke orang lain dengan memberikan komentar di internet 

(Sharing).  

 

2.2.3. Media Kampanye 

Media merupakan sebuah sarana yang diperlukan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator ke komunikannya (Ruslan, 2013). Kemudian, menurut Landa (2016, 

hlm. 8), media dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Conventional media 

Conventional media merupakan media yang sering digunakan untuk 

mengiklankan sesuatu karena target audiensnya sangat luas. Contoh dari 

conventional media adalah televisi, radio, majalah, koran dan direct-mail. 

2. Screen-based media channels and forms 

Screen-based media channels merupakan media yang umum digunakan oleh 

brand atau perusahaan atau organisasi masa kini. Di era digital ini, screen-

based media banyak dimanfaatkan untuk promosi. Contohnya adalah 

websites, social media campaigns, banners, blogs, Youtube videos, dan 

sebagainya. 
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3. Support media 

Media ini bisa disebut juga sebagai media out-of-home. Media ini juga sering 

dilihat orang namun pada umumnya diletakkan di tempat umum. Contoh 

media ini adalah billboard, poster, halte bus, dan iklan di mal atau bioskop. 

4. Unconventional 

Unconvetional media sering juga disebut dengan ambient media atau 

guerrilla media. Contoh dari media ini adalah seperti iklan pada proyeksi 

gedung atau iklan pada mobil truk. 

5. Sponsorship, partnerships and branded entertainment 

Pada media ini, perusahaan akan mencantumkan namanya sebagai sponsor 

dari event atau acara yang sedang berlangsung, sehingga pengunjung secara 

tidak langsung melihat brand tersebut.  

6. Miscellaneous 

Kampanye atau iklan juga bisa dilakukan dengan menaruh brand atau 

organisasi di kalender, baju ataupun merchandise seperti pen dan gelas. 

 

2.3. Desain Komunikasi Visual 

2.3.1. Layout 

Layout, menurut Ambrose (2011, hlm. 9) adalah peletakan elemen desain dengan 

ruang yang ditempati dan disesuaikan dengan estetika keseluruhan. Layout juga 

dapat disebut sebagai pengaturan bentuk dan ruang. Tujuan utama dari layout 

adalah agar elemen desain dapat ditempatkan dengan baik sehingga desain dapat 

dikomunikasikan dengan baik kepada target audiens. Dengan layout yang baik, 
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desain akan dapat dikomunikasikan dengan baik di prints maupun di media 

elektronik. Kemudian, untuk membuat layout dibutuhkan sebuah grid system. 

2.3.1.1. Grid 

Menurut Squire (2006), grid merupakan suatu struktur yang terdiri dari garis 

vertikal dan horizontal. Di atas garis tersebut, desainer menyusun dan meletakan 

komponen-komponen seperti headings, teks, gambar, caption, dll. Grid bersifat 

bebas, sesuai dengan kebutuhan dan kemauan desainer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Elemen Grid 
(Making and Breaking the Grid, 2017) 
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 Berdasarkan buku Making and Breaking the Grid (2017, hlm. 25), grid 

secara umum terdiri atas columns, modules, markers, spatial zones, flowlines dan 

margin. Kemudian tipe-tipe grid dibagi menjadi empat (hlm. 26-29), yaitu: 

 

1. Manuscript Grid 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh Manuscript Grid 

(Making and Breaking the Grid, 2017) 

 

Grid ini merupakan sistem yang paling sederhana yang ada. Struktur dasar 

dari grid ini adalah sebuah kotak yang besar yang mengambil hampir seluruh 

bidang. Grid ini biasanya digunakan untuk menuliskan teks panjang seperti 

untuk buku atau esai.  

   Untuk halaman spread, perlu pengaturan margin yang baik agar 

tulisan tidak terpotong. Pada umumnya, pengaturan margin pada grid ini 

biasanya simetris, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengatur 

margin menjadi asimetris. Dengan lebih banyak white space, mata audiens 
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diberikan kesempatan untuk beristirahat saat membaca. Kemudian, tulisan di 

dalam kotak juga perlu diperhatikan.  

2. Column Grid 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Contoh Column Grid 

(Making and Breaking the Grid, 2017) 

 

Pada grid ini, informasi pada setiap kolom bisa saja mengandung informasi 

yang tidak berhubungan. Setiap kolom bisa bersifat dependen jika sebuah 

informasi mengandung informasi yang sangat banyak, namun bisa bersifat 

independen untuk tulisan singkat dan kecil. Misalnya, sebuah kolom bisa saja 

digunakan untuk sebuah foto atau tulisan yang besar, dan tulisan caption 

hanya diletakkan di kolom kecil di bagian samping. Namun, peletakkan pada 

grid ini sangat memperlihatkan bagian mana yang merupakan bagian utama 

dan mana yang bagian tambahan. 
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3. Modular Grid 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Contoh Modular Grid 

(Making and Breaking the Grid, 2017) 

 

Modular grid merupakan grid yang kompleks karena untuk mengatur apa 

yang harus diisi oleh sebuah kolom diperlukan perhatian yang lebih. Pada 

dasarnya, modular grid adalah sejumlah flowlines yang diatur secara kolom 

dan baris yang membentuk matrix of cells yang disebut modul. Proporsi dari 

modular grid dapat disusun dengan berbagai susunan, tergantung dari hal apa 

yang akan diletakkan oleh desainer.  
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4. Hierarchical Grid 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Contoh Hierarchical Grid 

(Making and Breaking the Grid, 2017) 

 

Grid ini biasa digunakan pada saat sebuah visual dan informasi tidak dapat 

disusun dengan grid lainnya. Hierarchical grid merupakan grid yang paling 

fleksibel untuk digunakan karena besar kolom maupun jarak antar kolomnya 

pun dapat bervariasi, bergantung pada format desain yang sedang dibuat.  

 

2.3.2. Warna 

Warna biasa digunakan untuk membangkitkan dan mengekspresikan emosi atau 

karakteristik. Warna dapat dijadikan suatu lambang, sehingga terkadang hanya 

dengan melihat suatu warna, seseorang dapat mengingat suatu hal. Warna sangat 

diperlukan untuk membuat suatu desain, maka dari itu akan sangat baik jika 

seorang desainer memahami color theory. (Wheeler, 2011, hlm. 140) 
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2.3.2.1. Harmoni Warna 

Harmoni warna adalah kombinasi warna yang selaras secara keseluruhan. Ada 

enam kombinasi warna menurut Adams (2011, hlm. 21) yaitu: 

1. Complementary 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Color Harmony – Complementary 

 

Warna ini adalah warna yang berpasangan dengan warna di seberangnya pada 

color wheel. Complementary akan membuat visual yang kontras karena dua 

warna ini akan menarik untuk mata. 

2. Split Complementary 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Color Harmony – Split Complementary 
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Skema tiga warna ini memilih satu warna yang kemudian dikombinasikan 

dengan dua warna lainnya yang komplementer. Pada kombinasi warna ini, 

warna tidak terlalu kontras sehingga lebih enak dilihat. 

3. Double Complementary 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Color Harmony – Double Complementary 

 

Warna ini merupakan kombinasi dari dua pasang warna yang komplementer. 

Warna yang komplementer meningkatkan intensitas warna masing-masing, 

sehingga tidak semua warna juga dapat cocok menggunakan double 

complementary. 

4. Analogous 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Color Harmony – Analogous 
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Warna ini merupakan kombinasi dua warna atau lebih yang letaknya 

bersebelahan di color wheel. Warna-warna ini pada umumnya memiliki 

warna dasar yang sama sehingga lebih enak dilihat oleh mata. 

5. Triadic 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Color Harmony – Triadic 

 

Warna ini merupakan kombinasi dari tiga warna yang jarak spasinya sama di 

dalam color wheel. Triads ini biasanya memiliki dua warna yang memiliki 

warna primer yang sama (misalnya ungu dan oranye memiliki warna dasar 

merah). 

6. Monochromatic 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Color Harmony – Monochromatic 
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Skema warna ini terbentuk dari shades dan tint dari satu warna dasar. Warna 

ini dibentuk dengan mengatur saturasi dan terang untuk membuat kombinasi 

warna yang serupa. 

2.3.2.2. Makna Warna 

Warna memiliki banyak makna. Masing-masing warna memiliki makna tersendiri, 

yang tentu saja akan berbeda tergantung daerah dan kultur dimana seseorang 

berada. Berdasarkan buku Color Design Workbook (2011, hlm. 26-31), makna 

warna dapat dikategorikan sebagai berikut (Tabel 2.1.): 

Tabel 2.1. Makna Warna 

Warna Asosiasi Positif Negatif Kultur Tambahan 

 -Api 

-Darah 

-Cinta 

-Panas 

-Kekuatan 

-Energi 

-Amarah 

-Revolusi 

-Kasar 

-Agresi 

-Afrika: 

kematian 

-Paris: 

Maskulin 

-Asia: 

pernikahan, 

kebahagiaan 

Menstimulasi 

heart rate & 

nafsu makan, 

merupakan 

warna yang 

paling dominan. 

 Matahari -Optimis 

-Senang 

-Bijak 

-Cahaya 

-Iri hati 

-Pengecut 

 

-Mesir: 

berkabung 

-Jepang: 

courage 

Warna pertama 

yang ditangkap 

mata, kuning 

terang dapat 

membuat sakit 

mata. 
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 -Langit 

-Laut 

-Pengetahuan 

-Sejuk 

-Maskulin 

-Keadilan 

-Intelektual 

-Depresi 

-Dingin 

-Apatis 

 

-Seluruh 

dunia: 

maskulin, 

warna 

perusahaan 

-China: 

gadis kecil 

 

Warna biru 

membuat badan 

menjadi relaks, 

baju warna biru 

melambangkan 

kepercayaan 

 -Tumbuhan 

-lingkungan 

natural 

-Kesuburuan 

-Uang 

-Penyembuhan 

-Muda 

-Pertumbuhan 

-Iri 

-Racun 

-Korosi 

-Islam: 

simbolis 

surga 

-Ireland: 

diasosiasika

n dengan 

negara ini. 

Hijau warna 

yang paling 

menenangkan 

dan 

menyegarkan 

 -Kerajaan 

-Spiritual 

-Mewah 

-Imajinasi 

-Mistis 

-Madness 

-Cruelty 

-Amerika 

Latin: 

kematian 

-Thailand: 

digunakan 

oleh janda 

yang 

suaminya 

Ungu terasa 

feminim dan 

romantis, ungu 

juga terlihat 

mewah 
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meninggal 

 Musim 

gugur 

-Kreativitas 

-Kesehatan 

-Unik 

-Loudness -India: 

Hindu 

-Native 

American: 

pelajaran 

Oranye 

meningkatkan 

napsu makan 

 -Malam 

-Kematian 

-Kekuatan 

-Berat 

-Elegan 

-Formal 

-Serius 

-Evil 

-Ketakutan 

-Berduka 

-China:  

laki-laki 

kecil 

-Asia: 

berduka 

Baju hitam 

membuat orang 

terlihat lebih 

kurus, warna 

hitam dapat 

meningkatkan 

self-confidence. 

 -Kemurnian 

-Cahaya 

-Kesempurnaan 

-Pernikahan 

-Bersih 

-Lembut 

-Isolasi -Jepang dan 

China: 

berduka 

-Seluruh 

dunia: 

simbol 

perdamaian 

Di beberapa 

kultur, memakai 

baju putih 

dikatakan 

sebagai 

pembawa 

keberuntungan, 

kemudian 

cahaya putih 

dapat 

Perancangan kampanye meningkatkan..., Alvita Jeane Hidayat, FSD UMN, 2019



29 
 

membutakan 

mata. 

 Netral -Keseimbangan 

-Kedewasaan 

-Kebijakan 

-Moody 

-Masa tua 

-Bosan 

-Sedih 

-Amerika: 

industri 

-Seluruh 

dunia: silver 

Abu adalah 

warna antara 

hitam dan putih. 

 

2.3.3. Ilustrasi 

Berdasarkan Supriyono (2010) pada bukunya Desain Komunikasi Visual, ilustrasi 

tidak hanya terbatas dengan foto atau gambar. Sebuah visual yang mengandung 

garis, bidang atau susunan huruf dapat disebut sebagai ilustrasi. Ilustrasi sendiri 

adalah sebuah visual yang dapat menjelaskan teks dan memberikan daya tarik. 

Ilustrasi yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Komunikatif, informatif dan mudah dipahami 

2. Menggungah perasaan dan hasrat 

3. Orisinil, bukan plagiat 

4. Foto atau gambar yang mempunyai kualitas baik 
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Sedangkan menurut Male (2017), peran ilustrasi dibagi menjadi 5 yaitu: 

1. Documentation, reference & instruction 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Gambar mesin traditional – Graham White 

(Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, 2017) 

 

Ilustrasi seringkali dianggap harus memiliki visual yang realis. Namun, 

penting untuk diketahui bahwa banyak sekali ilustrasi yang digunakan untuk 

mendokumentasikan sesuatu dan menyediakan referensi dalam berbagai tema dan 

subjek. Ilustrasi seringkali digunakan untuk kurikulum, sejarah, sains, kedokteran 

dan teknologi. Ilustrasi-ilustrasi seperti ini dapat diceritakan lagi di masa yang 

akan datang. 

2. Commentary 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Plenty of Fish in the Sea – Caroline Tomlinson 

(Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, 2017) 
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Ilustrasi ini sering digunakan dalam jurnalisme. Ilustrasi ini juga bisa disebut 

dengan ilustrasi editorial. Jenis yang memprovokasi dan kontroversial biasanya 

dianggap sebagai ilustrasi editorial yang baik karena ilustrasi tersebut biasanya 

berlawanan dengan opini popular atau menimbulkan pertanyaan.  

Ada bentuk ilustrasi editorial lain yang cukup lembut dalam penyampaian 

pesannya. Untuk bentuk ilustrasi ini, biasanya desainer melakukan pendekatan 

yang dapat membangkitkan humor. Kemudian ilustrasinya pun terkadang berupa 

simbolik untul hal-hal yang serius. 

3. Storytelling 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Ilustrasi storytelling – Linda Scott 

(Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, 2017) 

 

Ilustrasi ini pada umumnya digunakan untuk representasi visual dari fiksi naratif. 

Ilustrasi ini biasanya menggambarkan sebuah cerita Pada masa lalu, ilustrasi 

seperti ini biasanya dihubungkan dengan keagamaan sehingga dapat dengan 

mudah ditemukan di gereja. Di masa kini, fiksi naratif seringkali ditemukan di 

buku cerita anak-anak, novel grafis dan komik. 

Dalam storytelling, apapun style yang digunakan, setiap karakter harus 

dipahami mulai dari bahasa tubuh, gerakan, ekspresi hingga keunikan & keanehan 
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yang mungkin ada pada individu. Mood dapat diperlihatkan dengan representasi 

fisik, gerakan atau ekspresi wajah yang tepat. 

4. Persuasion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Iklan Visit London Zoo - Brian Grimwood 

(Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, 2017) 

 

Jenis ilustrasi ini paling sering diasosiasikan dengan dunia komersial atau 

dunia advertising. Penggunaan ilustrasi menjadi alat yang kuat untuk propaganda 

dan kampanye politik. Hal ini berlaku pada abad ke 20 pada saat perang dunia. 

Namun sekarang, ilustrasi menjadi sesuatu yang sangat berguna dalam dunia 

periklanan untuk menaikan penjualan dan memperkenalkan produk. 
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5. Identity 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Cover buku tentang Louis Armstong – Jonny Hannah 

(Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective, 2017) 

 

Ilustrasi ini digunakan sebagai pengenal dan pembeda antar merek.  

Penggunaannya biasanya adalah untuk logo sebuah perusahaan, cover buku atau 

album jacket. 

 

2.3.4. Tipografi 

Tipografi merupakan suatu susunan penulisan huruf dan kata dalam bentuk 

tertentu untuk mendukung konten yang ingin disampaikan. Tipografi dapat 

ditemukan di mana saja seperti signage, iklan, poster, buku, dll. (Squire, 2007) 

Supriyono (2010) menjelaskan bahwa jenis dan karakter huruf serta cara 

mengelolanya akan sangat menentukan keberhasilan desain komunikasi visual. 

Semenarik apapun desain yang dibuat, memungkinkan untuk tidak dilihat oleh 

audiens jika tulisan terlalu kecil dan sulit untuk dibaca. Font yang baik adalah font 

yang tingkat keterbacaannya baik, terutama dari jarak yang diperkirakan. 

 Berdasarkan fungsinya, huruf dapat dibagi menjadi dua, yaitu huruf teks 

dan huruf judul. Untuk huruf teks, akan lebih baik jika desainer menggunakan font 

yang simpel seperti Times, Bookman atau Arial. Untuk huruf judul, masih bisa 
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menggunakan huruf yang unik, namun tetap mengutamakan keterbacaan dan 

kenyamanan baca. 

2.3.3.1. Typeface 

Typeface digunakan untuk menjelaskan suatu kumpulan alfabet dari huruf kecil 

hingga huruf kapital, numerals, dan tanda baca. Typeface sendiri memiliki banyak 

jenis. Menurut Squire (2007, hlm. 15-19), jenis-jenis typeface yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Roman 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Gambar 2.18. Contoh typeface Helvetica Roman 

 
Roman merupakan typeface yang paling umum digunakan karena bentuknya 

yang standard dan memiliki readability yang tinggi. 

2. Italic 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Gambar 2.19. Contoh typeface Helvetica Italic 

 

Typeface ini awalnya merupakan tulisan tangan. Italic juga cukup sering 

digunakan, terutama untuk penulisan bahasa asing jika digunakan dalam 

bahasa Indonesia. 
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3. Condensed 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

Gambar 2.20. Contoh typeface Helvetica Condensed 

 

Typeface ini sering digunakan jika ruang penulisan terbatas sehingga space 

tidak terisi penuh namun informasi tetap dapat tersampaikan dengan lengkap. 

4. Extended 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

Gambar 2.21. Contoh typeface Helvetica Extended 

 

Typeface ini sudah jarang digunakan karena memakan banyak ruang dan 

mengurangi legibilitas. 
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Kemudian selain ke empat typeface di atas, typeface juga dapat 

dikategorikan berdasarkan berat hurufnya. Squire (2007) menjelaskan bahwa ada 

variasi typeface lain yaitu: 

1. Thin 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Gambar 2.22. Contoh typeface Helvetica Thin 

 

2. Light 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Gambar 2.23. Contoh typeface Helvetica Light 

3. Bold 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Gambar 2.24. Contoh typeface Helvetica Bold 

4. Extrabold 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

Gambar 2.25. Contoh typeface Helvetica Heavy/Extrabold 
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Selain berdasarkan berat huruf, typeface dapat dikategorikan berdasarkan 

stylenya. Menurut Supriyono (2010), typeface dapat dibagi menjadi tujuh gaya, 

yaitu: 

1. Huruf klasik 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26. Contoh huruf klasik 

(https://www.google.com/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/GaramondSpecimenA.svg/220px-

GaramondSpecimenA.svg.png, 2019) 

 

Huruf ini memiliki kait dan juga bisa disebut dengan Old Style Roman. Pada 

awalnya sering digunakan untuk desain di media cetak di Inggris, Italia dan 

Belanda. Font ini memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi. Salah satu 

contoh font ini adalah Garamond. 
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2. Huruf transisi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27. Contoh huruf transisi 

(https://www.google.com/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/BaskervilleSpec.svg/220px-

BaskervilleSpec.svg.png, 2019) 

 

Hampir sama dengan Old Style Roman, font ini hanya berbeda pada ujung 

kaitnya yang runcing dan memiliki perbedaan tebal-tipis pada tubuh huruf. 

Salah satu contoh font ini adalah Baskerville. 
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3. Huruf modern roman 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28. Contoh huruf modern roman 

(https://www.google.com/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/ITCBodoni.png/220px-

ITCBodoni.png, 2019) 

 

Huruf ini memiliki ketebalan tubuh huruf yang sangat kontras, bagian 

vertikalnya sangat tebal dan bagian horizontal serta serifnya sangat tipis. 

Sehingga untuk teks berukuran kecil sulit dibaca. Contoh font ini adalah 

Bodoni. 

4. Huruf Sans Serif 

 

 

 

 

Gambar 2.29. Contoh huruf Sans Serif 

(Wikipedia, 2019) 
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Huruf ini sudah dipakai sejak tahun 1800-an. Ciri dari huruf ini adalah 

memiliki ketebalan yang sama di bagian-bagian tubuh hurufnya dan huruf ini 

tidak memiliki kait. Contoh Sans Serif adalah Arial, Helvetica, Futura dan 

Gill Sans. 

5. Huruf berkait balok (Egyptian Slab Serif):  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30. Contoh Egyptian slab serif 

(https://en.wikipedia.org/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/WmEgyptienne.png, 2019) 
 

Huruf ini memiliki kait berbentuk balok yang ketebalannya hampir sama 

dengan tubuh huruf, sehingga menimbulkan kesan elegan. Huruf ini 

berkembang pada tahun 1895 pada saat masyarakat Inggris terpesona dengan 

budaya Mesir. 
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6. Huruf tulis (script) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31. Contoh huruf script 

(https://en.wikipedia.org/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/MonotypeCorsivaSpec.svg/1280px-

MonotypeCorsivaSpec.svg.png, 2019) 

 

Huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand-writing). Untuk teks yang sangat 

panjang, font ini akan sangat sulit dibaca dan melelahkan. Jika menggunakan 

all capital juga sangat tidak nyaman untuk dibaca. 

7. Huruf hiasan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32. Contoh huruf hiasan 

(https://en.wikipedia.org/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/CurlzSpec.svg/1024px-

CurlzSpec.svg.png, 2019) 
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Huruf ini sering juga disebut sebagai huruf dekoratif karena cocok untuk 

digunakan pada satu kata atau judul yang pendek. Huruf ini sangat tidak 

nyaman untuk dibaca dalam teks yang panjang.  

 

2.3.5. Prinsip Desain 

Seperti yang ditulis oleh Landa (2014, hlm 30-36) pada bukunya Graphic Design 

Solution, maka prinsip desain dapat dijelaskan sebagai berikut. 

2.3.5.1. Balance 

Balance atau keseimbangan dapat dibentuk dari bobot visual dari setiap sisi dan 

juga pembagian yang merata di dalam komposisi. Keseimbangan dalam desain 

dibagi menjadi 3 jenis: 

1. Symmetrical balance 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33. Contoh symmetrical balance 
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Keseimbangan dianggap simetris jika elemen desain dibagi sama rata di 

kedua sisi. Berat elemen visual terlihat sama sehingga komposisi terlihat 

seperti di mirroring.  

2. Asymmetrical balance 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34. Contoh assymetrical balance 

Untuk mendapatkan keseimbangan ini, desainer perlu mempertimbangkan 

posisi, bobot visual, ukuran, value, warna, bentuk dan tekstur. Biasanya pada 

keseimbangan asimetris, bentuk atau jumlah elemen desain di setiap sisi tidak 

sama, tapi secara visual terlihat seimbang. 
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3. Radial Balance 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35. Contoh Radial Balance 

(https://www.google.com/ 

https://i.pinimg.com/originals/ed/7e/05/ed7e052020fcebd5a90bfdb1f1f2eca3.jpg, 2018) 

 

Keseimbangan ini diciptakan dari simetri horizontal dan vertikal yang 

elemennya beradiasi dari dalam ke luar, atau dari titik tengah ke luar. 

2.3.5.2. Emphasis 

Visual hierarchy dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kepada audiens arah dari 

visual yang dibuat. Visual hierarchy biasanya dibuat dengan membuat emphasis 

pada desain. Emphasis digunakan untuk membuat sebuah elemen menjadi 

dominan, agar audiens tahu elemen mana yang perlu dilihat terlebih dahulu. 

Emphasis pada umumnya dibuat sebagai fokus dari desain. Macam-macam 

emphasis adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.36. Macam-macam emphasis 

(Graphic Design Solution, 2018) 

 

1. Isolation: Membuat objek atau elemen utama terpisah dari yang lain dan 

ditambah bobot visualnya. 

2. Placement: Peletakan objek atau elemen desain juga dapat membuat 

emphasis. Pada umumnya, objek atau elemen yang diletakkan di atas kiri atau 

di tengah akan lebih menarik perhatian audiens. 

3. Scale: Membuat objek atau elemen utama paling besar ukurannya. 

4. Contrast: Memberikan kesan yang kontras diantara objek utama dengan 

objek lainnya, misalnya dengan pewarnaan terang dan gelap atau pemberian 

tekstur halus dan kasar. 

5. Pointers: Meletakkan tanda panah dan pointers ke arah objek utama sehingga 

memberikan arahan pada audiens untuk melihat objek atau elemen utama. 
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2.3.5.3. Rhythm 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37. Perbedaan Pengulangan (kiri) dan Variasi (kanan) 

 

Rhythm dapat dicapai dengan membuat pengulangan atau variasi yang konsisten, 

atau terlihat seperti pattern. Pengulangan adalah ketika desainer mengulang satu 

elemen berulang kali. Sedangkan variasi adalah ketika desainer melakukan 

modifikasi pada pattern yang telat dibuat. Modifikasi tersebut dapat berupa 

warna, bentuk, ukuran, spacing dan posisi. Variasi dapat membuat visual yang 

menarik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rhythm adalah warna, tekstur, 

figure and ground, emphasis, dan juga balance. 
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2.3.5.4. Unity 

Unity adalah kesatuan. Ketika mencapai unity, semua elemen pada desain terlihat 

seperti satu kesatuan. Hal ini dapat diciptakan dengan membuat gestalt. Pada saat 

audiens melihat desain gestalt, pikiran audiens akan mencoba untuk menyusun 

semua elemen menjadi satu kesatuan agar bentuk yang dimaksud terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.38. Contoh gestalt (laws of perceptual organization) 

(Advertising by Design_Generating and Designing Creative Ideas Across Media, 2016) 

 

Untuk mencapai unity tersebut, Landa (2014, hlm. 36) mengatakan bahwa 

desainer dapat melakukan langkah-langkah gestalt, seperti: 

1. Similarity: seperti elemen, yang memiliki kesamaan pada umumnya akan 

dianggap sebagai satu kesatuan. 

2. Proximity: elemen yang penempatannya berdekatan akan dianggap sebagai 

satu kesatuan. 
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3. Continuity: elemen yang muncul sebagai “sambungan” dari elemen 

sebelumnya akan dianggap membuat pergerakkan. 

4. Closure: pikiran audiens memiliki kecenderungan untuk menyambungkan 

elemen menjadi sebuah bentuk atau unit, walaupun elemen itu diputus atau 

dibuat berjarak. 

5. Common fate: elemen dianggap sebagai satu kesatuan jika bergerak ke arah 

yang sama. 

6. Continuing line: garis selalu dianggap sebagai elemen paling simpel. Jika 

digambarkan putus-putus, audiens pada umumnya tidak akan sadar namun 

akan melihat gerakan keseluruhan. 
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