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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Promotion And Marketing (Promosi dan Pemasaran) 

Menurut Kotler (2005), Pemasaran ialah bagian dari proses pelaksanaan dalam 

penjualan, promosi,dan distribusi barang dan jasa untuk memuaskan target pasar 

agar lebih tepat sasaran (hlm. 2). Pemasaran dan promosi menurut Belch (2009), 

adalah bagian kegiatan dari penjualan suatu produk atau jasa, dimana dua elemen 

tersebut saling berkomunikasi agar menarik konsumen. Pemasaran merupakan 

aktivitas individu yang merupakan bagian  proses pemasaran keseluruhan. 

Kegiatan pemasaran ini juga didefinisikan oleh The American Marketing 

Association (AMA) sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 

penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa (hlm. 7).  

 Pengertian promosi menurut Belch (2009), adalah kegiatan komunikasi 

perusahaan dalam penyaluran informasi dan persuasi penjualan barang dan jasa 

kepada konsumen (hlm. 16). Menurut Kotler, dan Keller (2009) dikatakan bahwa 

promosi bagian dari kegiatan komunikasi yang membujuk dan meyakinkan 

konsumen mengenai produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

sehingga dapat menciptakan permintaan akan produk atau jasa (hlm. 172).  

2.1.1. Mix Promotion (Bauran Promosi) 

Belch (2009), dikatakan bahwa segala bentuk biaya komunikasi penjualan non 

pribadi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tentang produk, dan jasa tidak 
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dibayar langsung atau berjalan di bawah sponsor untuk melakukan promosi (hlm. 

18). Berikut adalah alat promosi yang sering digunakan menurut Belch: 

1. Penjualan Langsung (Personal Selling) 

Penjualan langsung atau pribadi merupakan bagian dari komunikasi penjual 

yang mencoba untuk membantu, menawarkan dan membujuk calon pembeli 

agar membeli produk dan jasa dari perusahaan (hlm. 25). 

2. Iklan (Advertising) 

Iklan didefinisikan sebagai bentuk promosi yang harus ditanggung atau 

dibiayai oleh sponsor untuk komunikasi nonpersonal tentang penjualan produk, 

dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada umumnya ruang atau waktu 

untuk pesan iklan harus dibeli (hlm. 16). Menurut Morissan (2010), Iklan 

bagian komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau 

ide yang di bayar oleh sponsor (hlm. 17). 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran yang memberikan nilai insentif 

kepada bagian tenaga penjualan, distributor atau konsumen dan dapat 

melakukan penjualan langsung kepada target pasar atau konsumen yang 

diharapkan dapat meningkatkan penjualan (hlm. 23).  

4. Publisitas (Publicity) 

Publisitas adalah kegiatan komunikasi non perorangan tentang produk dan jasa 

yang tidak dibayar langsung atau berjalan di bawah sponsor (hlm. 24).  
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 Menurut Mourissan (2010), Ia mengatakan bahwa publisitas merupakan 

bagian dari informasi yang berasal dari beberapa sumber yang digunakan 

media massa, karena informasi tersebut memiliki nilai berita (hlm. 30).  

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Menurut Belch (2009), pemasaran langsung adalah kegiatan perusahaan untuk 

melakukan pemasaran suatu produk atau jasa dengan cara berkomunikasi 

langsung dengan konsumen. Website merupakan alat untuk berpromosi secara 

langsung dengan cara menempatkan pesanan melalui surat (email), melalui 

telepon, atau online yang menjadi populer dari pemasaran langsung (hlm. 20). 

6. Internet Marketing 

Menurut Belch (2009), Internet marketing merupakan media interaksi yang 

memiliki dampak besar pada pemasaran terutama melalui halaman website 

yang menampilkan beberapa produk atau jasa yang ingin dipasarkan. Internet 

merupakan alat komunikasi yang mempunyai beberapa keuntungan di dalam 

pemasaran yaitu: memiliki sifat interaktif cara ini cukup efektif untuk 

berkomunikasi dengan konsumen,  menampilkan iklan  pada website yang 

didalamnya menawarkan penjualan insentif promosi dan kupon atau undian 

online (hlm. 21).  

 Menurut Morrisan (2010) Pemasaran termasuk kegiatan komunikasi 

perusahaan yang memfasilitasi proses pertukaran dan membangun suatu 

hubungan dengan konsumen. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengamati 

secara cermat kebutuhan dan keinginan konsumen yang dilanjutkan dengan 

mengembangkan suatu product, price, place, promotion. 4P ini merupakan bagian 
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elemen-elemen dari bauran pemasaran yang dideskripsikan sebagai berikut (hlm. 

5): 

1. Product 

Kombinasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Biasanya 

perusahaan akan  mempertahankan dan meningkatkan penjualannya, perlu juga 

menjaga produk atau menyempurnakan produk yang dihasilkan, agar terlihat 

lebih baik sehingga dapat memberikan daya tarik yang menarik hati konsumen. 

2. Price 

Harga merupakan bagian nilai suatu barang dan jasa dengan unsur marketing 

mix yang menghasilkan penerimaan dari penjualan. Harga juga merupakan 

aspek penting bagi perusahaan bukan hanya mengembalikan modalnya. Tetapi 

juga mendapatkan keuntungan untuk perusahaan. 

3. Place 

Place dalam marketing mix adalah bagian mendistribusikan atau penyaluran 

produk dan jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan ke tempat-tempat yang 

menjadi target pasar bagi produk bersangkutan.  

4. Promotion 

Kegiatan komunikasi perusahaan yang menghasilkan informasi, kesadaran, 

serta menarik konsumen secara langsung atau dengan tatap muka terhadap 

produk yang dihasilkan perusahaan. Promosi merupakan cara efektif dalam 

memperkenalkan dan menjual suatu produk ke konsumen atau target pasar. 
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2.1.2. Proses Penentuan Target Promosi 

Bagian strategi promosi di setiap perusahaan sangat berbeda dengan pesaingnya 

atau kompetitor. Hal ini dipikirkan dengan tujuan mendapatkan konsumen yang 

tepat sasaran. Setiap bagian strategi promosi dilakukan berdasarkan target 

promosi yang semakin hari semakin berubah. Menurut Belch (2009), untuk 

mengetahui target promosi yang tepat, ada empat langkah yaitu (hlm. 43-58): 

1. Identifying Markets 

Langkah pertama yang harus diambil oleh perusahaan sebelum melakukan 

promosi: perusahaan harus lebih mengenal siapa yang merupakan target 

promosi. Semakin kecil segmen pasar yang ditargetkan, maka promosinya 

akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran. Pemilihan segmen harus 

berdasarkan pada hasil riset yang ada dengan tingkat kebutuhan daripada 

target sasaran. Berikut adalah hal yang harus di perhatikan, pesaing dalam 

segmen yang dituju. Untuk dapat bersaing, suatu produk / jasa / tempat, 

harus memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. 

2. Market Segementation 

a. Geografis  :penjelasan tentang wilayah dari target promosi 

b. Demografis :jenis kelamin, umur, ras, tahun kelahiran, dan  

     status pernikahan 

c. Kehidupan Sosial :pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan 

d. Psikografis :kepribadian dan gaya hidup 
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3. Market Positioning 

Persaingan pasar antara perusahaan dengan kompetitornya dalam 

menentukan pendistribusian suatu produk atau jasa dinamakan positioning. 

Positioning dapat menguntungkan perusahaan jika dilakukan dengan tepat. 

Hal ini jika dilakukan dengan benar akan meningkatkan profit atau laba 

dari perusahaan tersebut.  

4. Developing The Marketing Planning Program 

Pemetaan fokus promosi untuk pengembangan strategi pemasaran agar 

memuaskan konsumen yang ingin dituju. Proses pemetaan ini Akan 

banyak hal yang dapat menjadi fokus untuk menciptakan sebuah 

positioning agar dapat selalu diingat oleh konsumen. Hal yang dapat 

menjadi fokus adalah produk, harga, push and pull strategy. Keputusan 

untuk menekankan keunggulan produk dari sebuah perusahaan sebagai 

strategi promosi. 

2.1.3. Tujuan Promosi 

Tujuan promosi adalah menarik perhatian konsumen dalam mengambil keputusan 

untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. Promosi tidak 

membicarakan tentang berkomunikasi. Cara membuat komunikasi yang mampu 

menciptakan suatu keadaan atau mempengaruhi konsumen agar bersedia memilih 

dan membeli suatu produk atau jasa.  Menurut Tjiptono (2000) tujuan promosi 

adalah (hlm. 221): 
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1. Menginformasikan suatu produk atau jasa ke konsumen (informing). 

2. Strategi perusahaan untuk mempengaruhi dan membujuk konsumen untuk 

membeli produk atau jasa (persuading). 

3. Mengingatkan kembali konsumen tentang produk atau jasa (reminding). 

2.2. Media Promosi 

Menurut Ardhi (2013), media promosi adalah alat teknis untuk melakukan 

mediasi. Dengan kata lain, media merupakan sebuat alat komunikasi. Media juga 

diperbaharui untuk berekspresi mengeluarkan pendapat. Sebuah media digunakan 

untuk menyalurkan aspirasi dan menyampaikan pesan kepada audiens. Media 

promosi sebuah alat interaksi yang digunakan untuk melakukan kegiatan promosi. 

Sebuah media promosi berfungsi untuk menyampaikan pesan dari produsen agar 

menarik minat audiens untuk mengenal produk yang ditawarkannya (hlm. 75). 

2.2.1. Promosi Berdasarkan Media 

Menurut Ardhi (2013), peran media sangat penting untuk melakukan kegiatan 

promosi, karena hal ini bisa menggunakan berbagai macam kategori, yaitu (hlm. 

13-75): 

1. Media Cetak 

Media promosi yang berbentuk cetak merupakan salah satu media yang 

paling lama bertahan, media cetak masih efektif karena memiliki daya 

tarik di mata audiens. Kelebihan media cetak adalah bersifat mudah 

dibawa dan dibagikan. Media promosi cetak yang bersifat dipajang saja 

baik dalam ruang maupun luar ruang. Biasanya media seperti ini memiliki 
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ukuran yang besar agar meningkatkan awareness dan keterbacaan 

informasi pada media tersebut. 

x Baliho 

Baliho adalah bagian dari media cetak yang memberitahukan suatu 

informasi kepada masyarakat luas tentang suatu produk barang atau jasa. 

Baliho biasanya berukuran besar. 

x Brosur 

Brosur adalah sebuah media informasi berbentuk buku kecil yang tipis 

berisikan keterangan mengenai kegiatan atau produk. Brosur menjadi 

media eksternal dalam menyampaikan pesan kepada publik eksternal 

yakni dapat di jumpai di pusat perbelanjaan. 

x Poster 

Poster adalah media publikasi yang berisikan gambar-gambar dengan 

beberapa kata. Poster merupakan pesan singkat dalam bentuk gambar 

dengan tujuan mempengaruhi masyarakat agar tertarik informasi yang ada 

di dalam poster tersebut. 

x Spanduk 

Spanduk merupakan media komunikasi visual yang menyampaikan ide, 

gagasan, mempromosikan, maupun memberitahukan sesuatu baik 

mengenai lembaga, organisasi, event tertentu agar mudah dimengerti 

masyarakat umum. 
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2. Media Elektronik 

Media elektronik saat ini menjadi pilihan masyarakat luar, karena hal ini 

dapat mempromosikan produk dengan efektif dan efisien. Promosi yang 

menggunakan media elektronik juga membutuhkan budget yang tidak 

sedikit, tetapi penyebarannya sangat cepat. Contoh media elektronik: 

x Televisi 

x Radio 

x Website 

2.2.2. Promosi Berdasarkan Website 

Menurut Progress dan Rafiudin (2008), Website merupakan bagian marketing 

baru yang perlu dipromosikan sehingga aktivitas marketing bisa berjalan. 

Mempromosikan website artinya memperkenalkan dan mengajak orang untuk 

mengunjungi website. Secara garis besar metode untuk mempromosikan website 

dibagi menjadi dua tipe berikut (hlm. 41): 

2.2.2.1. Promosi Website Secara Online 

Menurut Progress dan Rafiudin (2008) promosi website secara online 

membutuhkan biaya atau pengeluaran yang cukup besar, namun proses 

promosi online dapat dikatakan relatif, karena ada beberapa contoh untuk 

promosi website secara online yaitu (hlm. 42-61): 

1. Jalin pertukaran Link dan Banner 

Program pertukaran link atau banner adalah metode promosi secara 

tradisional yang umum digunakan oleh pengembang web atau pemula. 

Cara ini masih efektif karena dengan cara menaruh link atau banner di 
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halaman website atau situs-situs lainnya, dan sebaliknya halaman 

website lainnya pun dapat menaruh link atau banner nya di halaman 

website penulis. Untuk proses bertukar link atau banner pada halaman 

website tersebut biasanya masih dalam satu bidang, misalnya dengan 

komunitas online, kampus atau almamater, komunitas hobi, dll. 

2. Bangun Sistem E-mail Newsletter 

Cara kedua untuk mempromosikan website secara online yaitu e-mail 

newsletter. Media ini sebagai alternatif lain yang cukup efektif dan 

nyaris tak menuntut biaya. Newsletter elektronik adalah publikasi 

yang dikirim melalui e-mail, dimana topik-topik yang diminati 

pelanggan dalam sebuah komunitas.  

3. Jalin Program Afiliasi 

Program afiliasi merupakan program yang cocok diterapkan untuk 

halaman website e-commerce. Cara kerja program ini cukup sederhana 

dengan menjalin kerjasama kepada webmaster lain untuk memasang 

link atau banner ke halaman website yang ingin dipasang iklan. 

Membangun program afiliasi memang cukup mahal, karena harus 

menyiapkan komisi untuk websmaster. Namun, cara tersebut akan 

terbayar dengan terjualnya produk-produk yang ingin dijual. 

4. Jalin Pertukaran Trafik 

Pertukaran trafik adalah metode pertukaran pengunjung dalam 

halaman website satu dengan halaman website lainnya. Contoh dari 

pertukaran pengunjung tersebut website A mengirim sebanyak X 
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pengunjung ke website B dan website B mengirimkan jumlah 

pengunjung yang sama ke website A. Pada proses ini webmaster harus 

me-link websitenya ke halaman website lain atau konten lainnya, 

sehingga hasilnya bisa sepadan.  

5. Membangun Sistem Social Bookmarking 

Social Bookmarking adalah metode bagi penggunaan internet atau 

konsumen untuk menyimpan, mencari, dan mengelola bookmark dari 

halaman-halaman web di internet melalui bantuan metadata. Sistem 

social bookmarking dapat meningkatkan kunjungan website. 

6. Tulis Artikel Online 

Menulis artikel online dapat menghasilkan trafik kunjungan yang 

cukup baik. Cara ini dapat mengundang banyak orang yang tertarik 

pada materi. 

7. Mulailah dengan Blog 

Blog merupakan bagian dari website yang dikelola secara individual. 

Biasanya seorang pemula ingin membuat website, mereka mulai dari 

membuat blog atau web log  untuk mendesain html atau memilih 

konten. Blog berisi artikel, foto, video atau cerita-cerita dan 

pengalaman dari setiap individual dari kehidupan sehari-harinya. 

8. Berikan Layanan dan Produk Online Gratis 

Layanan dan produk online gratis merupakan cara ampuh untuk 

mendatangkan pengunjung. Biasanya layanan gratis yang  dapat 

diberikan berupa e-mail address, ruang penyimpanan file, ruang 
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penyimpanan foto, gudang download, wallpaper, dan video. Untuk 

produk gratis bisa berupa baju, sampel produk, topi, dan merchandise. 

9. Strategi E-mail 

Peran e-mail merupakan cara efektif untuk mempromosikan website, 

berikut adalah penjelasan dari strategi e-mail: mengajak calon 

pengunjung halaman website yang ingin dipromosikan melalui pesan 

e-mail, kirim pesan e-mail hanya kepada user, menyediakan layanan 

newsletter atau mailing list sehingga calon pengunjung bisa mendaftar 

sebagai pelanggan atau berhenti langganan. 

10. Tampilkan Identitas dan Bisnis Yang Ingin Promosi 

Pada halaman website yang ingin promosi, pastikan untuk menulis 

alamat e-mail, alamat kantor, kode pos, dan nomor telepon 

perusahaan. Cantumkan juga alamat e-mail pada seksi footer dari 

setiap halaman website. 

11. Pasang “Signature” di Program Email 

Untuk membantu pelanggan yang potensial dengan perusahaan yang 

berpromosi melalui website, biasanya perusahaan menyediakan 

program e-mail seperti AOL, Netscape, dan Outlook menyediakan 

fasilitas untuk membuat tanda tangan digital yang akan muncul di 

akhir setiap pesan yang perusahaan kirim. 

12. Forum Internet 

Forum Internet merupakan aplikasi untuk berdiskusi melalui web. Ada 

beberapa website yang membuka layanan untuk berdiskusi seperti 
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web forum, news group, discussin board. Forum internet biasanya 

memiliki ratusan hingga ribuan member, dan ini salah satu peluang 

yang baik untuk memperkenalkan website baru. 

13. Web Membership 

Web membership cara berpromosi membangun sistem keanggotaan 

pelanggan dihalaman web, atau web membership. Sistem ini 

merupakan teknik yang realistis dan memberikan dampak nyata pada 

trafik kunjungan website. 

2.2.2.2. Promosi Website Secara Offline 

Mempromosikan website secara online merupakan solusi cukup efektif. 

Namun perusahaan  menyadari bahwa kegiatan promosi website secara 

online saja tidak cukup untuk mengenalkan alamat website yang baru 

launching. Menurut Progress dan Rafiudin (2008), mempromosikan 

website bisa dilakukan secara offline artinya memperkenalkan alamat 

website ke masyarakat atau konsumen dengan cara  melalui metode non 

online sehingga target pasar dapat berkunjung ke website yang sedang 

dipromosikan melalui jalur offline dan menikmati layanan-layanan pada 

website yang sedang dipromosikan. Berikut ada beberapa contoh untuk 

promosi website secara offline, yaitu (hlm: 63-75): 

1. Cantumkan URL Pada Alat-Alat Tulis Kantor (ATK) 

Perusahaan memulai usaha sederhana untuk mempromosikan website 

secara offline dengan cara memasukan URL di semua ATK seperti 

pensil, penggaris, kartu nama, kwitansi, kop surat. Tujuan perusahaan 
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memasukan alamat website pada barang-barang ini untuk menarik 

perhatian klien, partner bisnis, dan konsumen agar dapat melihat 

dengan jelas alamat website yang tercantum pada barang-barang 

tersebut. 

2. Ciptakan Brand Melalui Kendaraan Dinas 

Pada bagian ini perusahaan besar banyak menggunakan strategi atau 

penempatan brand, nama website, dan identitas perusahaan pada 

kendaraan-kendaraan dinas, sekaligus mempromosikan brand, serta 

barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Tujuannya 

untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum. 

3. Aksesoris 

Penempatan nama URL webiste melalui aksesoris, cara ini 

mempermudah perusahaan dalam memperkenalkan brand yang baru 

untuk dijual ke masyarakat umum. Contoh aksesoris yang biasa 

digunakan untuk mempromosikan produk baru, seperti kalender, 

mouse pad, stiker, cangkir, t-shirt, topi, payung, dll.   

4. Bangun Logo dan Nama Perusahaan di Gedung Utama 

Membangun logo perusahaan dan nama perusahaan di area pintu 

masuk perusahaan merupakan simbol kepercayaan diri bagi 

perusahaan dan karyawan, sekaligus mempromosikan perusahaan 

tersebut ke masyarakat luas.   
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5. Pasang Papan Iklan atau Reklame di Lokasi-Lokasi Strategis 

Cara ini merupakan senjata utama para perusahaan untuk 

mempromosikan produk-produk buatannya, dan memberikan nama 

URL website. Sehingga konsumen dapat mencari informasi, dan 

menciptakan daya tarik. 

6. Pasang Iklan di Media Elektronik 

Promosi melalui jalur media elektronik banyak digunakan oleh 

perusahaan besar untuk melakukan promosi produknya, dan cara ini 

cukup efektif  untuk memperkenalkan website karena dapat 

menjangkau masyarakat luas. Hanya beberapa durasi untuk 

menayangkan promosi produk perusahaan tersebut, pesan untuk 

promosi produk tersebut akan tersampaikan ke jutaan orang. Cara 

berpromosi menggunakan media elektronik dapat menyita anggaran 

yang besar. 

7. Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial 

Cara perusahaan berpromosi dengan terjun secara aktif dalam kegiatan 

amal, dan sosial akan dapat keuntungan untuk dikenal, dan 

mendapatkan pengakuan dari masyarakat. 

8. Menyelenggarakan Event Marketing 

Event marketing dapat menciptakan sikap antusiasme yang besar atas 

produk dan jasa termasuk website pada perusahaan yang mengadakan 

event marketing. Karena pada event marketing, perwakilan perusahaan 
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memiliki kesempatan untuk berbicara kepada media, mengunjungi 

para konsumen, dan menggelar konferensi. 

9. Public Relations 

Public Relations dapat mempromosikan website melalui acara-acara 

news release. Peluncuran promosi tersebut biasanya bersamaan 

dengan peluncuran produk, jasa, dan mengumumkan informasi kepada 

masyarakat melalui media nasional. 

10. Menggandeng Partner Besar 

Berpromosi bersama rekan bisnis dapat disamakan dengan simbosis 

mutualisme. Artinya, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. 

Dalam berpromosi melalui website yang menggandeng perusahaan 

besar, atau memiliki brand-name, cepat mendapatkan pengakuan, dan 

lebih cepat populer. Sebagai contoh, website e-commerce dapat 

menjalin kerjasama dengan majalah bisnis atau perusahaan media 

yang sudah terkenal. Dengan begitu , website e-commerce akan 

mudah mendapatkan peluang diekspos, dan promosi di media 

tersebut.  

2.3.  Website 

Website (atau yang disingkat Web) adalah kumpulan halaman yang bertautan satu 

sama lain, yang terdapat penyebaran informasi global yang di sebut World Wide 

Web, sedangkan web design bagian kegiatan atau proses merancang sebuah 

website (web design). Menurut Prasetio (2014) halaman website pada browser 

melibatkan HTML (HyperText Markup Language). HTML memiliki arti dalam 
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bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman web. 

Untuk membuat desain web, berarti membuat halaman HTML yang nantinya akan 

ditampilkan oleh browser (hlm. 3).  

 Menurut Nettleton (2003) website adalah sebuah situs web terdiri dari 

kumpulan file, biasanya dalam satu folder, pada komputer yang terhubung ke 

internet dengan cara khusus yang diatur dengan perangkat lunak untuk 

mengantarkan ke web browser. Halaman-halaman tersebut untuk menampilkan 

informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan gabungan dari 

elemen-elemen yang bersifat statis maupun dinamis (hlm. 10). 

2.3.1. Unsur-Unsur Website 

Menurut Sklar (2009), ada jenis resolusi layar berdasarkan lebar dan tinggi layar 

komputer dalam piksel. Sebagian besar monitor dapat diatur menjadi dua resolusi, 

untuk ukuran resolusi layar paling umum saat ini adalah 1024 x 768, dan 800 x 

600 untuk ukuran standar. Untuk melakukan perancangan website penulis tetap 

harus mempertimbangkan penggunaan resolusi layar dalam melakukan desain 

website (hlm. 18). 

1. Fixed Design 

Fixed Design menurut Sklar (2009), desain tetap pada halaman website 

yang dirancang khusus dengan resolusi layar yang standart dengan ukuran 

800 x 600 pixels. Resolusi di dalam fixed design tidak bisa diubah atau 

dikecilkan, jika web yang sudah di desain untuk web page berukuran 800 x 

600 maka ukuran halaman tersebut tetap pada resolusi layar 800 x 600. 

Saat tampilan halaman web tersebut dibuka dengan resolusi layar 1024 x 
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768, dan akan muncul bidang putih pada kanan layar, karena resolusi layar 

lebih besar dibandingkan desain halaman web (hlm. 18-19). 

2. Flexible Design 

Menurut Sklar (2009), desain pada halaman website dengan tampilan 

resolusi 800 x 600 yang telah dirancang menyesuaikan resolusi layar 

dengan berbagai jenis ukuran pixels. Jika tampilan pada halaman web 

memakai resolusi 800 x 600 dan dibuka pada layar yang resolusinya 1024 

x 768 maka tampilan halaman web tersebut akan mengikuti ukuran 

resolusi 1024 x 768. Sebagai perubahan resolusi layar, kolom tengah yang 

berada pada halaman website akan mengakomodasi lebar layar yang 

bervariasi, sementara kolom yang diluar tetap terjaga (hlm. 20-21). 

3. Centered Design 

Menurut Sklar (2009), mengatakan Centered Design adalah desain resolusi 

layar yang sejenis dengan flexible design yang mengikuti resolusi layar 

berbeda, tetapi konten pada desain halaman web berada di tengah layar, 

dan membelah ruang yang tersisa menjadi jumlah yang sama di sisi kiri 

dan kanan jendela browser. Teknik ini menciptakan batas untuk halaman 

dengan ruang sisa, menghasilkan ruang putih yang lebih aktif. Manfaat 

dari memusatkan halaman adalah bahwa tata letak konten tetap tidak 

berubah, meskipun layar resolusinya berubah antara 800 x 600 atau 1024 x 

768 konten pada halaman website tetap berada di tengah (hlm. 21-22). 
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2.3.2. Anatomi Website 

Menurut Beaird (2010), terdapat 4 anatomi dalam pembuatan sebuah website 

sebagai berikut (hlm. 9): 

1. Logo 

Logo sebagai identitas perusahaan yang mengacu pada warna di berbagai 

bentuk pemasaran perusahaan. Website harus mempunyai identitas 

perusahaan berupa logo untuk mewakili nama perusahaan tersebut, dan 

setiap logo berada di bagian atas setiap halaman website. 

2. Navigasi 

Navigasi merupakan alat untuk membantu pengunjung atau user dalam 

menemukan informasi pada sebuah website. Biasanya navigasi pada 

halaman website menggunakan menu vertikal di sisi halaman, atau menu 

horisontal di seluruh halaman, navigasi harus mudah ditemukan oleh 

pengunjung agar dapat menyerap informasi yang ada di dalam website 

tersebut, dan navigasi merupakan bagian dari fixed design. 

3. Konten 

Konten merupakan bagian terpenting dalam website untuk 

mempertahankan user yang berkunjung pada halaman website ini, 

pengunjung akan meninggalkan website dalam hitungan detik. Jika 

pengunjung tidak dapat menemukan informasi yang mereka cari. Isi 

konten pada halaman utama sebagai titik fokus desain, sehingga 

pengunjung dapat memindai halaman untuk mendapatkan informasi yang 

mereka butuhkan. 

Perancangan Promosi Sekolah..., Bryan Anggriawan, FSD UMN, 2017



   26 
 

4. Footer 

Footer berisikan hak cipta, kontak, dan informasi hukum. Dengan 

memisahkan konten akhir dari bagian bawah jendela browser, footer harus 

menunjukkan kepada pengguna bahwa mereka berada di bagian bawah 

halaman. 

2.3.3. U.I Patterns 

Menurut Bank (2015), mengatakan bahwa pada prinsipnya hirarki visual 

menjelaskan elemen mana yang di perhatikan masyarakat dan paling menarik 

perhatian pengunjung. Terdapat beberapa elemen penting dalam membangun 

hirarki visual, yaitu (hlm. 42-44): 

1. Ukuran 

Ukuran adalah kumpulan visual pada keseluruhan halaman website. 

2. Warna 

Warna adalah bagian yang dapat mempengaruhi pengunjung mempersepsi 

sebuah website, karena setiap warna memiliki koneksi psikologi masing-

masing. 

3. Layout 

Penyusunan layout interface pada website salah satu cara yang paling 

ampuh untuk menentukan hirarki visual. 

4. Space 

Ruang kosong yang ada pada website untuk memanfaatkan layout seperti 

navigasi, gambar, bodytext dengan sebaik mungkin. 
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2.3.3.1. F-Pattern 

Menurut Bank (2015), F-Pattern digunakan pada situs web e-commerce. 

Biasanya pengunjung melihat F- Pattern saat melihat garis vertikal di sisi 

kiri teks untuk mencari informasi pada saat mengunjungi sebuah situs 

website (hlm. 35-36). 

2.3.3.2. Z-Pattern 

Menurut Bank (2015), pada halaman Z-Pattern tidak berpusat pada teks. 

Biasanya pengunjung melihat Z-Pattern saat melihat garis horisontal di 

bagian atas halaman menyusun pola seperti huruf Z (hlm. 37-38). 

2.3.4. Layout 

Layout digunakan untuk mengelompokkan antara bentuk ruang-ruang dan konten 

yang berisi informasi website kepada pengunjung agar lebih memahami suatu 

informasi yang ingin disampaikan. Menurut Beaird (2010), ada 3 tata letak layout 

untuk konfigurasi identitas, navigasi, dan konten berulang-ulang, yaitu (hlm. 26-

27) :  

x Left-column Navigation 

Format navigasi kolom kiri merupakan cara klasik untuk menampilkan 

navigasi pada halaman website, namun banyak website yang sesuai dengan 

format ini tidak harus menggunakan kolom kiri sebagai navigasi utama, 

terkadang navigasi berada sepanjang bagian atas halaman, dan masih 

membelah tata letak di bawah header. Format tersebut masih pilihan yang 

aman untuk pembuatan website.  
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Gambar 2.1. Left-column Navigation 

(Sumber: Beaird, The Principles Of Beautiful Web Design, 2010, hlm. 26) 

x Right-column Navigation 

Format navigasi kolom kanan berlawanan arah pada left-column 

navigation, dimana konten utama berada di sebelah kiri halaman, dan 

untuk bagian konten dari navigasi, serta iklan berada di sebelah kanan 

halaman. 

 

Gambar 2.2. Right-column Navigation 

 (Sumber: Beaird, The Principles Of Beautiful Web Design, 2010, hlm. 27)  

x Three-column Navigation 

Format navigasi tiga kolom memiliki ciri khas pada kolom tengah yang 

lebar, diapit oleh dua kolom navigasi kecil. Pada halaman yang memiliki 

banyak navigasi three-column navigation adalah solusi yang baik, karena  
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disetiap kolom memiliki navigasi, potongan konten pendek, atau iklan 

untuk ditampilkan, spasi paling penting untuk menyimpan tata letak agar 

berarturan.  

 

Gambar 2.3. Three-coloumn Navigation 

(Sumber: Beaird, The Principles Of Beautiful Web Design, 2010, hlm. 28) 

2.3.4.1. Prinsip Dasar Layout 

Di dalam buku Beaird (2010), menjelaskan bahwa prinsip dasar layout 

antara lain (hlm. 15-24) : 

x Unity 

Elemen yang berada pada web design pada halaman website 

harus berkaitan agar kesatuan tidak hanya di dalam satu 

halaman web, namun di seluruh halaman website tersebut harus 

saling berhubungan. Biasanya untuk mencapai kesatuan pada 

halaman website, penulis menggunakan teknik proximity dan 

Repetition.   

x Proximity 

Proximity merupakan bagian dari kesatuan atau unity, di dalam 

halaman website konsep proximity disebut juga pengelompokan 

yang menetapkan margin dan padding yang menciptakan ruang 
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kosong, serta sebagai elemen dari website yang saling 

berhubungan. 

x Repetition 

Repetition atau pengulangan warna, bentuk, tekstur, atau benda 

serupa desain pada halaman web bersama-sama sehingga terasa 

seperti unit kohesif. Biasanya untuk desain pada setiap halaman 

website melakukan repetition. 

x Emphasis 

Emphasis di dalam halaman website berupa membuat fitur 

menarik perhatian pengunjung. Saat merancang desain halaman 

website, langkah pertama adalah penekananan untuk 

mengidentifikasi konten agar dibuat menarik. 

x Placement 

Placement pada website merupakan suatu titik penekanan tata 

letak isi konten, dan navigasi pada halaman website. Pada 

peletakannya merupakan titik dimana mata para pengunjung 

terfokus, saat membuka bagian halaman website.  

x Continuance 

Cotinuance adalah salah satu metode yang harus digambarkan 

sebelum merancang website untuk menyatukan semua elemen 

pada halaman website. Secara garis besar, untuk menggunakan 

konsep ini adalah menyelaraskan garis grid yang membantu 
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mata para pengunjung untuk mengikutin kelanjutan halaman 

website. 

x Contrast 

Contrast didefinisikan sebagai perbedaan elemen grafis yang 

menciptakan penekanan pada desain. Biasanya penekanan ini 

terdapat pada tata letak warna yang disandingkan dengan warna 

lain.  

x Proportion 

Proportion merupakan prinsip desain yang ada hubungannya 

dengan komposisi skala objek. Biasanya untuk melihat 

proportion diukur dari nilai keserasian benda atau objek yang 

berbeda. 

2.3.5. Grids 

Menurut Beaird (2010), Grids adalah susunan garis-garis yang membuat ruang 

horizontal dan vertikal pada suatu halaman. Jika pemakaian grids ditempatkan 

dengan efektif, maka akan membentuk elemen visual. Bentuk grids bervarian 

mulai dari ukuran, dan wujud. Pemakaian grids dibidang arstitektur, matematika, 

seni murni, dan desain grafis. (hlm. 10-11).  

2.3.5.1. Anatomi Grids 

Anatomi Grids menurut Tonderau (2009), grid adalah alat bantu 

untuk mengatur proses layout yang digunakan untuk mengatur 

jarak, dan penempatan informasi, gambar, dan teks (hlm. 8).  
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Gambar 2.4. Anatomi Grids 

(Sumber: Tondreau, Layout Essentials, 2009,hlm. 10) 

Berikut merupakan elemen-elemen dari grids, yaitu (hlm. 10): 

x Columns :pembentukan kolom yang terbagi antara garis horisontal dan vertikal 

yang mempunyai lebar sama atau berbeda. 

x Modules :modul dapat terbentuk dari gabungan beberapa kolom yang setiap 

sisi modul terdapat ruang kosong atau clear space. 

x Margins :bagian ruang kosong yang terdapat pada sisi sebuah halaman. 

x Spatial Zones :bagian tempat untuk menampilkan gambar, maupun informasi. 

x Flowlines :bagian ruang dan elemen untuk mempermudah pembaca dalam 

membacan konten. Garis flowlines berupa horisontal.   

x Markers :bagian halaman untuk membantu pengunjung membaca navigasi, dan 

halaman yang berisikan header, footer, dan ikon. 
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Pembagian struktur dasar grid menurut Tonderau (2009), terbagi menjadi single 

column grid, two column grid, multicolumn grid, modular grid, hierarchical grid. 

Berikut contohnya (hlm.11): 

1. Single column grid 

Single column grid menyediakan framework sederhana, biasanya digunakan 

untuk membuat laporan, dan buku. Halaman pada single column grid cocok 

untuk isi teks. 

 

Gambar 2.5. Single Coloumn grid 

(Sumber: Tondreau, Layout Essentials, 2009, hlm. 11) 

2. Two column grid 

Two column grid menyediakan framework lebih dari satu untuk mengatur teks 

atau menyajikan informasi dalam dua kolom. Untuk lebar kolom dapat di atur 

dengan kolom sama atau berbeda. Dalam proposisi ideal, bila satu kolom lebih 

lebar, maka sisi kolom sebelahnya akan menjadi sempit. 
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Gambar 2.6. Two Coloumn grid 

(Sumber: Tondreau, Layout Essentials, 2009, hlm. 11) 

3. Multicolumn grid 

Multicolumn grid yang menggabungkan beberapa kolom dengan ukuran lebar 

bervariasi. Biasanya dipakai untuk layout majalah dan website. 

 

Gambar 2.7. Multicoloumn grid 

(Sumber: Tondreau, Layout Essentials, 2009, hlm. 11) 
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4. Modular grid 

Modular grid merupakan gabungan kolom vertikal dan horisontal, yang 

membuat struktur ruang menjadi lebih kecil. Modular grid cocok untuk 

mengisi konten yang bervarian, seperti surat kabar, kalender, dan tabel. 

 

Gambar 2.8 Modular grid 

(Sumber: Tondreau, Layout Essentials, 2009, hlm. 11) 

5. Hierarchical grid 

Hierarchical grid adalah halaman yang di bagi menjadi dua bagian. Halaman 

yang disusun oleh jenis grid ini ialah horisontal. 
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Gambar 2.9 Hierarchical grid 

(Sumber: Tondreau, Layout Essentials, 2009, hlm. 11) 

2.4.  Tipografi 

Menurut Beaird (2010), Tipografi adalah komponen penting dalam membuat 

website, biasanya tipografi membicarakan sekumpulan bentuk untuk membuat 

kata, kalimat, dan paragraf. Tipografi memiliki kemampuan untuk kreatif dan 

artistik pada setiap goresannya (hlm. 117).  

 Tipografi menurut Cullen (2005), bentuk bahasa yang dapat mewakili 

pemikiran dari manusia dan merupakan dasar dari komunikasi visual. Tipografi 

menyatukan elemen visual yang dapat di mengerti atau memberikan kemudahan 

pada pengunjung (hlm. 89). Tipografi dalam website menurut Samara (2004), 

sangat penting untuk mengarahkan pengunjung ke bagian informasi melalui 

hierarki yang cukup jelas (hlm. 148). 
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2.4.1. Anatomi Tipografi 

Menurut Beaird (2010), ada beberapa jenis anatomi pada tipografi yang ada 

dibawah ini (hlm. 126-128): 

 

Gambar 2.10 The terminology of type 

(Sumber: Beaird, Beautiful Web Design, 2010, 126) 

1. Baseline 

Baseline merupakan garis horisontal imajiner yang menjadi contoh di setiap 

karakter. Perhatikan contoh bagan nomor 1 pada gambar 2.11, tinggi garis 

lurus huruf “q” menandakan baseline. 

2. Cap Height 

Cap height adalah garis yang menunjukkan tinggi semua huruf kapital dalam 

huruf penutup. Perhatikan contoh bagan nomor 2 pada gambar 2.11, yang 

menandakan tinggi huruf “A” pada gambar tersebut. 

3. Crossbar 

Crossbar adalah stroke yang menghubungkan dua garis dalam bentuk huruf 

kapital seperti huruf “A” dan “H”. Garis horisontal yang tidak 

menghubungkan seperti huruf yang berada di atas, seperti huruf kecil “f” atau 

“t” dikenal sebagai cross stroke. 
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4. Serif 

Serif merupakan bagian nama yang ada pada goresan finishing di bagian 

bawah atau atas pada tipografi tertentu. Serif juga menjadi perbedaan pada 

jenis huruf. 

5. Mean line 

Mean line adalah garis horisontal lainnya yang menunjukkan tepi atas huruf 

kecil disebut garis rata-rata atau garis tengah. 

6. Bowl 

Bowl adalah istilah kata huruf kurva bulat yang membungkus ruang negatif 

dalam bentuk huruf. Contoh yang dimaksud dengan bowl bisa dilihat dalam 

huruf “D”, “o”, dan “g”. 

7. Descender 

Descender merupakan bagian huruf kecil seperti “g”, “j”, “p”, “q”, dan “y” 

yang membentang di bawah garis dasar. Biasanya descender adalah satu-

satunya karakter huruf yang berjenis lama. 

8. Counter 

Counter adalah ruang kosong yang di dalam salah satu karakter huruf seperti 

“A”, “o”, dan “P”, yang konternya tertutup sepenuhnya.  

9. Stem 

Stem adalah goresan vertikal atau diagonal utama dalam bentuk huruf. Jenis 

huruf bagian vertikal yaitu “I”, dan “H”, serta semua goresan dalam huruf 

“W”. 
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10. Tittle 

Tittle adalah nama yang diberikan pada titik di atas huruf kecil seperti “j” dan 

“i”. 

11. Terminal 

Goresan pada bagian atas tipografi yang tidak memiliki serif dikenal sebagai 

terminal. Bahkan ujung dari beberapa tipografi serif memiliki terminal, 

seperti huruf  “c”. 

12. Ascender 

Beberapa bagian huruf kecil memiliki ascender, yang merupakan 

perpanjangan atas garis rata-rata. Huruf-huruf tersebut ialah “b”, “d”, “f”, 

“h”, “k”, “l”, dan “t”. 

13. Leg 

Leg adalah bagian siku bawah yang terlihat pada huruf “K”, “R”, dan “Q”. 

14. Lignature 

Lignature dikenal sebagai penggabungan karakter. Biasanya terlihat pada 

bentuk serif, dan ada untuk memberi jarak antara karakter tertentu 

keseimbangan estetika.  

15. X-height 

X-height merupakan bagian dari ruang vertikal yang ditempati oleh huruf 

kecil “x”. Pada bagian ini x-height adalah faktor kunci dalam identifikasi 

huruf, dan tipografi agar mudah dibaca. 
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2.4.2. Perbedaan Jenis Huruf 

Menurut Beaird (2010), perbedaan jenis huruf yang sering digunakan ialah san 

serif, dan serif. Berikut contoh huruf san serif, dan serif (hlm. 132-136): 

1. Serif 

Serif adalah jenis typeface yang memiliki tingkat ketebalan dan ketipisan pada 

goresan atau garis, dengan memberikan garis referensi horisontal. Contoh huruf 

yang termasuk dalam kategori serif ialah Times New Roman, Garamond, dan lain-

lain. 

2. San Serif 

San serif adalah jenis typeface yang memiliki ketebalan huruf yang sama. Huruf 

jenis ini melambangkan desain yang simpel. Untuk jenis font yang sering 

digunakan untuk web adalah Arial, dan Verdana. 

2.4.3. Readability and Legibility 

Menurut Cullen (2005), legibility and readability, bagian dari komunikasi yang  

cukup berhasil. Meskipun terlihat sama, tetapi ada perbedaan dari readability dan 

legibility (hlm. 99). 

1. Legibility 

Legibility lebih bersifat mengarahkan pada tiap huruf dan posisi huruf lainnya 

di setiap kalimat. Desain pada tipe huruf ini menentukan keterbacaan. 

2. Readabilitiy 

Readability merupakan susunan tipografi yang terdiri dari; garis, dan 

paragraf. Biasanya tingkat keterbacaan yang baik disusun oleh desainer yang 

merancang sebuah typeface dengan kemampuan bekerja yang efektif. 
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2.5. Fotografi 

Menurut Freeman (2011) mengatakan bahwa, fotografi tidak hanya 

membicarakan tentang cara mengoperasionalkan kamera dengan mengidentifikasi 

subjek, memilih lensa, sudut pandang, dan farming. Namun pengertian dari 

fotografi lebih luas dari cara mengoperasionalkan kamera. Fotografi berbicara 

tentang “subjek” agar menciptakan kesan terhadap objek tunggal, yang dapat 

didefinisikan, berdiri bebas (hlm. 15). Menurut Ardhi (2005), fotografi merupakan 

tehnik yang menggunakan keseimbangan antara volume cahaya yang memerlukan 

lensa dengan jumlah waktu. Kemudian merefleksikan sensor yang berada dalam 

sebuah kamera untuk menghasilkan gambar (hlm. 1). 

2.6. Warna 

Beaird (2010), menyebutkan warna terbagi menjadi dua yaitu warna additive dan 

subtractive. Biasanya dalam warna additive ditampilkan dengan warna cerah, 

seperti merah, hijau, dan biru atau disebut juga dengan RGB.  Namun untuk 

warna subtractive memiliki tampilan dengan warna gelap, seperti cyan, magenta, 

kuning, hitam atau dikenal dengan CYMK. Untuk merancang sebuah website 

perlu mengklasifikasikan warna dan mengelompokannya bersama-sama (hlm. 52).  

2.6.1. Warna Tionghoa 

www.nationsonline.org menjelaskan bahwa bagan lima elemen menjadi salah satu 

unsur dari lima warna utama pada budaya Tionghoa. Berikut beberapa warna yang 

sering digunakan dalam budaya Tionghoa dan mempunya arti: 
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x Merah 

Warna merah di Tiongkok mempunyai arti yaitu; dinamis, antusias, 

kebahagiaan, keberanian. 

x Kuning 

Warna kuning di Tiongkok mempunyai arti yaitu; mendukung, memecah, 

padat, sinar matahari, kehangatan, bijaksana, dan empati. 

x Hijau 

Warna hijau di Tiongkok mempunyai yaitu; arti tumbuh, menghasilkan, 

berjuang, menyegarkan, menyeimbangkan, penyembuhan, kesehatan, 

harmoni, kepekaan, dan kesabaran. 

x Putih 

Warna putih di Tiongkok mempunya arti yaitu; kebenaran, kemurnian, 

kepercayaan diri, kekuatan, intuisi, dan kematian. 

x Hitam 

Warna hitam di Tiongkok artinya mengalir, tidak aktif, melestarkan, 

keabadian, stabilitas, kepercayaan, pengetahuan, kemampuan, dan 

ketenangan. 

2.6.2. Teori Warna 

Menurut Bank (2015), Teori warna terbagi menjadi tiga bagian dalam desain web 

yaitu (hlm. 76-77): 
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Gambar 2.11. Color Wheel 

(Sumber: Bank, Web UI Design Best Practices, 2016, hlm. 76) 

x Contrast 

Contrast merupakan gabungan lebih dari satu warna yang berlawanan agar 

pemakaiannya efektif. Biasanya contrast dipakai untuk bagian teks, dan latar 

belakang. 

x Complementation 

Complementation merupakan salah satu dari penggunaan warna yang saling 

berhubungan atau melengkapi. Biasanya digunakan saat memilih skema 

warna.  

x Vibrancy 

Penggunaan vibrancy dapat memberi efek emosional bagi pengunjung yang 

melihat jenis warna tersebut. Biasanya warna cerah cenderung memberikan 

semangat kepada pengunjung, sedangkan warna gelap cenderung 

memberikan sikap tenang dan rileks. 
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2.7. Kuntao 

Kuntao mempunyai arti yaitu jalan pukulan, dimana setiap gerakan nya melalui 

tangan lalu ke kaki. 

2.7.1. Sejarah 

Menurut Tim ACE (2016) Kuntao sendiri berasal dari Tiongkok Selatan dengan 

aliran “Siauw Lim Ho Yang Pay”. Siauw Lim Ho Yang Pay mempunyai murid 

bernama Lo Ban Teng, Beliau sebagai ahli bela diri juga merupakan seorang tabib 

atau ahli pengobatan. Lo Ban Teng datang ke Indonesia untuk pertama kali di kota 

Semarang, berawal dari kota Semarang lalu menyebar ke Bandung, Bogor, 

Jakarta, hingga ke Tangerang sampai saat ini. Beliau mempunyai anak bernama 

Lo Siauw Gok, beliau meneruskan bela diri Kuntao di daerah Tangerang yang 

bernama “Siauw Gok Bukoan” yang artinya tempat latihan Siauw Gok (73-79). 

Lo Hak Loen adalah penerus generasi ketiga untuk bela diri kuntao pada saat ini. 

Penulis mewawancarai beliau untuk meminta ijin mengangkat bela diri kuntao 

sebagai topik tugas akhir yang berjudul “Perancangan Promosi Sekolah Bela Diri 

Kuntao Siauw Gok Bukoan Melalui Website”. 

2.7.2. Elemen Kuntao 

Berdasarkan wawancara dengan shifu Lo Hak Loen (2016), Kuntao mempunyai 

beberapa elemen bela diri yaitu : 

1. Jurus Menyerang 

Jurus menyerang yang sering dipakai oleh murid Sekolah Siauw Gok Bukoan 

adalah pho pay, siang kia kun, siang tia, dan ceng. 
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2. Jurus Bertahan 

Jurus bertahan yang sering dipakai oleh murid Sekolah Siauw Gok Bukoan 

adalah kim, tiu, siang tiu, dan thiao pien. 

3. Alat-alat latihan 

Saat latihan, murid dari perguruan Siauw Gok Bukoan harus terbiasa 

menggunakan alat-alat latihan yang mampu melatih keterampilan saat 

bertarung seperti batu Tjioso (batu yang berbentuk seperti barbel cara 

dimainkannya adalah dilempar ke udara lalu ditangkap), Ngoki bersama besi 

untuk melatih kekuatan tangan, dan Mok Yan Jong (seperti batang pohon 

yang digunakan untuk latihan mencari titik lemah musuh). 

2.8. Yin Yang 

Berdasarkan wawancara dengan shifu Lo Hak Loen (2016), bela diri Kuntao 

mempunyai yin yang pada setiap gerakan jurusnya. Kekuatan yin yang di dalam 

bela diri Kuntao dapat digambarkan dengan kekuatan air. Air bersifat tenang, 

namun dapat menjadi kekuatan besar ketika datang dalam bentuk banjir dan 

gelombang. Gerakan jurus pada bela diri Kuntao seperti air yang mengalir, di 

setiap gerakannya mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan lawan. 

 Menurut Gondomono (1996) Yin dan Yang sebagai dwi-tunggal dari 

kekuatan adikodrati yang menjadi roda penggerak seluruh alam semesta. Arti 

Yang ialah, kutub positif, aktif dan terang sedangkan Yin kutub negatif, gelap dan 

pasif. Dalam bela diri Tionghoa yin yang merupakan elemen pelengkap untuk 

sebuah kungfu tradisional yang mempunyai fungsi masing-masing. (hlm. 101). 
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