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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Promosi 

Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan agar informasi yang 

ingin disampaikan oleh penjual, baik melalui jasa maupun produk, dapat diterima 

dengan baik oleh target konsumennya (Ardhi, 2013, hlm.3). Promosi juga 

merupakan suatu bentuk langkah komunikasi yang dilakukan oleh penjual untuk 

mendatangkan sebuah ide baru, sekaligus untuk membuat audiens menjadi lebih 

tertarik untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.  

2.1.1. Strategi Promosi 

Menurut Shimp (2010), dalam melakukan suatu promosi diperlukan adanya 

sebuah strategi agar pesan yang akan disampaikan dapat diterima dengan jelas 

oleh target audiens. Berikut merupakan beberapa kompenen dari strategi promosi 

tersebut: 

1. Resonansi 

Strategi ini mempromosikan produk dengan berfokus pada pengalaman-

pengalaman yang pernah dialami oleh target audiensnya, bukan dengan 

mempromosikan produk apa adanya. 

2. Emosional 

Strategi promosi secara emosional merupakan strategi yang mampu 

mempersuasi target audiensnya dalam membuat keputusan terhadap 
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pembelian produk yang ditawarkan. Jika strategi ini digunakan secara 

maksimal akan dapat sangat bermanfaat bagi brand  yang bersangkutan. 

3. Unique Selling Point 

Strategi ini dilakukan oleh produsen dengan cara menyatakan kelebihan 

produk yang mereka tawarkan secara fisik. Kelebihan tersebut menjadi 

keistimewaan yang dimiliki oleh brand sehingga konsumen menjadi 

tertarik dengan produk yang ditawarkan. 

4. Brand Image 

Pada strategi ini produsen menyatakan kelebihan produk melalui sisi 

psikologis menggunakan simbol yang berkaitan dengan citra brand  yang 

ingin dibangun dan ditunjukkan kepada target audiens. 

5. Generik 

Pada strategi jenis ini, produsen tidak lagi menunjukkan kelebihan produk 

yang mereka tawarkan secara signifikan, dikarenakan citra dari brand 

yang mereka miliki telah kuat di mata target audiens. 

6. Preemptive (Hak Pembelian Awal) 

Strategi ini merupakan strategi yang memiliki kemiripan dengan strategi 

generik. Hal yang membedakan kedua strategi ini adalah pada strategi 

preemptive, produsen melakukan penegasan terhadap produk agar target 

audiens menjadi tertarik dengan produk yang ditawarkan. Penegasan yang 
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dilakukan dapat menjadi kelebihan dan pembeda dari produk serupa yang 

disediakan oleh kompetitor. 

2.1.2. Promotional Mix 

Menurut Morissan (2010), menyatakan bahwa promotional mix mencakup 

advertising, direct marketing, interactive marketing, sales promotion, public 

relation, dan personal selling. Ke-6 elemen ini memiliki kelebihan dan 

kekurangan tersendiri, serta untuk penggunaannya dapat diterapkan sesuai dengan 

kebutuhannya masing-masing (hlm. 17). 

1. Advertising 

Merupakan bentuk komunikasi non-personal dengan tujuan menarik 

perhatian konsumen. Advertising dibayar oleh sebuah sponsor yang 

berasal dari organisasi, servis, produk, ide, maupun gagasan (hlm. 20). 

2. Direct Marketing 

Merupakan bentuk komunikasi  secara langsung dengan konsumen agar 

dapat mempengaruhi dan menghasilkan transaksi penjualan (hlm. 21).  

3. Interactive Marketing 

Merupakan bentuk komunikasi melalui internet. Dengan internet 

konsumen lebih banyak dilibatkan. Di dalam proses komunikasi ini, 

terdapat banyak arus timbal  dari konsumen yang dapat dimanfaatkan oleh 

penjual (hlm. 22-24).  
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4. Sales Promotion 

Merupakan kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk merangsang 

terjadinya pembelian. Sales promotion dapat dibedakan menjadi 2 arah 

orientasi, orientasi kepada konsumen dan orientasi kepada perdagangan. 

Potongan harga, kupon, dan sebagainya merupakan promosi penjualan 

yang lebih ditujukan kepada pengguna akhir barang atau jasa yang 

ditawarkan, dengan demikian promosi penjualan tersebut berorientasi 

kepada konsumen (hlm. 25). Sedangkan untuk promosi penjualan yang 

berorientasi kepada perdagangan  lebih ditujukan kepada pihak yang 

menjadi perantara pemasaran seperti distributor. Promosi yang diberikan 

dapat berupa pemberian bantuan dana promosi, penyesuaian harga produk 

(price deal), dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendorong pedagang 

dan mempromosikan produk atau jasa yang bersangkutan (hlm. 26). 

5. Public Relation 

Merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membangun sebuah 

citra yang baik atas suatu perusahaan atau organisasi, serta 

mempertahankan hubungan baik antara perusahaan maupun organisasi 

dengan masyarakat (hlm. 68). 

6. Personal Selling 

Merupakan bentuk komunikasi yang bersifat langsung antara penjual dan 

konsumen dengan cara seperti via telepon, dimana penjual berusaha 

menawarkan dan membujuk calon konsumennya untuk membeli atau 

menggunakan jasa yang ditawarkan. Melalui personal selling, penjual juga 
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dapat melihat secara langsung reaksi dari calon konsumen terhadap produk 

yang ditawarkan  (hlm. 68). 

 

2.1.3. Media Promosi 

Dalam komunikasi, media merupakan hal terpenting agar pesan dapat 

tersampaikan dengan baik (Ardhi, 2013). Begitu juga dengan promosi, agar pesan 

yang terkandung dalam sebuah promosi dapat lebih mudah dipahami dan tujuan 

dari promosi pun tercapai, maka promosi juga memerlukan sebuah media.   

Berbagai media dapat digunakan dalam berpromosi, baik dari media 

konvensional hingga yang non-konvensional. Ardhi (2009), membagi media 

promosi menjadi dua jenis penyampaian, yaitu ATL (Above The Line) dan BTL 

(Below The Line). Menurutnya kategori media massa ATL adalah penyebaran 

informasi yang sangat luas jangkauannya seperti web, website-banner, search-

engine, billboard, TV, film, dan radio. Setelah itu, menurutnya BTL merupakan 

jenis promosi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara 

personal namun tidak dapat menjangkau luas. Media promosi BTL antara lain 

berupa poster, flyer, dan iklan majalah tertentu. Ardhi menjelaskan penggunaan 

banyaknya media tidak menentukan keberhasilan dalam menjangkau 

masyarakat/audiens yang dituju, melakukan promosi yang efektif dengan media 

yang tidak terlalu sedikit namun meraih banyak audiens adalah yang utama (hlm. 

13). 
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2.1.3.1. Media Cetak Konvensional 

Ardhi (2013), mengatakan salah satu media yang masih banyak digunakan 

hingga sekarang adalah media cetak konvesional. Media konvesional telah 

digunakan sejak dahulu hingga sekarang karena daya tariknya yang tinggi 

dalam menjangkau target audiens. Selain  itu media ini sangat mudah 

untuk dibawa dan disimpan oleh konsumen, serta sangat mudah ditemukan 

dimana-mana. Biasanya media ini digunakan untuk melakukan promosi 

jangka panjang, karena audiens dapat melihatnya berulang kali. Media ini 

biasanya dapat berupa flyer, leaflet, brosur, buku, poster, stiker dan 

kalendar (hlm.14). 

2.1.3.2. Media Luar Ruang 

Media yang sering digunakan di tempat terbuka atau tempat umum, 

dikenal dengan media luar ruang. Media luar ruang tidak digunakan untuk 

sering dipindah-pindahkan atau dibawa kemana saja, media ini itidak 

selalu ditempatkan di tempat yang bersentuhan langsung dengan 

lingkungan luar (hlm. 39). Media luar ruang tersebut antara lain: 

a) Poster 

a. Dapat dibaca berulang-ulang.  

b. Tidak untuk dipindah-pindahkan. 

c. Memuat banyak informasi baik siapa, apa, kapan, dan 

dimana. 

d. Dapat dibuat baik dengan desain yang menarik dan atraktif 

atau cara penempelannya. 
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e. Menjangkau banyak target audiens, baik yang utama 

maupun diluar target audiens. 

f. Mudah ditemui dimana dan kapan saja. Contoh: pinggir 

jalan, tempat-tempat umum, dan papan pengumuman. 

g. Digunakan untuk promosi layanan jasa dan produk, 

pengumuman, dan propaganda. 

b) Billboard  

a. Dapat terbuat dari bahan kayu, logam, fiberglass, kain, 

kaca, plastik, dsb. 

b. Pemasangannya dilakukan dengan menempelkan kepada 

bangunan atau konstruksi yang tetap dan bersifat 

permanen/tidak mudah rusak. 

c. Memuat informasi mengenai acara tertentu dalam jangka 

pendek. 

d. Mudah dilihat oleh audiens sehinggaa dapat menjangkau 

audiens yang melaluinya karena ukurannya yang besar 

sehingga memungkinkan terlihat dari jarak jauh. 

e. Penempatan di tempat-tempat strategis yang sering dilewati 

orang banyak dan tidak menghalangi jarak pandang orang 

yang ingin melihatnya. 

f. Memuat desain yang kreatif dan informatif. 

c) Mobil dan motor 

Perancangan Promosi Visual..., Ardisa Lestari, FSD UMN, 2018



13 
 

a. Biasanya merupakan mobil perusahaan sehingga dapat 

menggunakan identitas perusahaan seperti produk yang 

dijual, logo dan keterangan yang berkaitan dengan 

perusahaan lainnya. 

b. Identitas yang digunakan sama dengan warna dan visual 

yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga 

membuatnya terlohat eksklusif dan dapat dikenali orang-

orang yang dilewatinya. 

d) Banner 

a. Media yang dapat dengan mudah digunakan dan dibawa 

kemana saja. 

b. Digunakan ketika ada acara yang sedang berlangsung 

dengan mendirikan booth  dan dapat diletakkan dimana 

saja.  

c. Terbagi menjadi dua yaitu X-Banner (60 x 160 cm, 80 x 

180 cm, 80 x 200 cm, dan 25 x 40 cm) dan roll banner. 

2.1.3.3. Media Online 

Menurut Bennet (2012), New Media merupakan perpaduan antara media 

yang sudah ada sebelumnya.  Konsumen membutuhkan wadah untuk 

mendapatkan informasi melalui media selain media konvensional seperti 

media cetak, maka new media  hadir dan menjadi wadah baru . Wadah 

baru yang dimaksudkan disini adalah melalui teknologi, salah satunya 

contohnya seperti internet. Internet dianggap sebagai media yang paling 
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efektif karena mampu memberikan setiap kelebihan yang ada di dalam 

New Media Design (hlm. 9-11).  

Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kehidupan sehari-hari 

manusia semakin tergantung dengan adanya internet. Menurut Ardhi 

(2013), internet memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan promosi 

terhadap barang/produk dan jasa yang dijual sehingga dapat menjangkau 

target audiens yang luas. Ia menambahkan bahwa internet merupakan 

salah satu media yang saat ini dianggap paling efektif karena 

keunggulannya di sisi jarak dan waktu. Konsumen dapat lebih tertarik 

terhadap informasi yang disampaikan karena tidak dibatasi oleh jarak dan 

waktu, juga informasi yang disajikan lebih interaktif. Internet tersebut 

bermacam-macam jenisnya, salah satunya merupakan media sosial (hlm. 

63).  

Ardhi (2013) juga menambahkan bahwa new media design yang sering 

digunakan adalah website, mobile apps, social media, dan web banner 

(hlm. 63).  

2.1.3.3.1 Website Banner 

Menurut Ardhi (2013), website merupakan media yang dapat 

menampilkan informasi yang lengkap dengan pengelompokkan yang 

lebih mudah dipahami dan tampilan yang menarik (hlm. 63). Konten 

yang dipromosikan dapat berupa gambar, tulisan, animasi sampai 

dengan video yang dapat di unggah melalui jaringan internet dengan 

mudah. Kemudia ada website banner yang merupakan media yang 
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digunakan dalam website milik perusahaan lain dengan tujuan untuk   

melakukan promosi kepada para pengunjung situs website tersebut. 

Ukuran yang digunakan biasanya tidak terlalu besar, dan pesan yang 

disampaikan bersifat singkat, padat, dan jelas (hlm. 65). 

2.1.3.3.2 Sosial Media 

Ardhi (2013) mengatakan bahwa sosial media merupakan media 

promosi yang cukup efektif. Karena sosial media dapat dengan mudah 

mencakup wilayah yang luas dengan menggunakan jaringan internet 

dimana saja dan kapan saja. Namun karena sifatnya anonim maka hal 

ini menjadi kelemahan dari sosial media sebagai media promosi 

karena penting bagi penjual untuk memberikan informasi kepada 

audiens secara jelas untuk mendapatkan kepercayaan terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan.  Kelemahan lain yang dimiliki yaitu target 

audiens yang dituju tidak dapat diarahkan dan ditujukan dengan tepat 

sasaran (hlm. 68-70). 

2.1.3.4. Merchandise 

Merchandise dapat digunakan sebagai media promosi untuk mengingatkan 

audiens terhadap suatu perusahaan. Media ini dapat berupa boneka, 

notebook, kaos, jam dinding, mug dan lain sebagainya. Biasanya pada 

media ini terdapat logo perusahaan atau produk perusahaan sehingga 

ketika digunakan, audiens akan selalu mengingat perusahaan yang tertera 

pada media tersebut (hlm. 74-75).  
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Gambar 2.1 Merchandise 

(Sumber:  http://uct-asia.com/ ) 

2.1.3.5. Perancangan Media Promosi 

Dalam periklanan dan promosi, perencanaan media merupakan suatu hal 

yang sangat penting (Morissan, 2010). Perencanaan media yang disiapkan 

dengan baik akan menghasilkan komunikasi yang efektif, sehingga 

awareness yang ditimbulkan oleh audiens akan lebih besar (hlm. 177).  

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan 

perancangan media, diantaranya adalah: 

1. Menentukan audiens 

Tahap ini merupakan tahap pemilihan terhadap karakteristik konsumen, 

yang nantinya akan mempengaruhi pemilihan serta penggunaan media 

yang tepat (hlm. 182). 
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2. Menentukan tujuan media  

Tahap ini bertujuan agar media dapat menyampaikan gambaran pesan 

kepada konsumen, sehingga berdampak kepada pikiran, perasaan, dan 

tindakan konsumen (hlm. 189). 

3. Menetapkan strategi media 

Untuk mencapai tujuan dari media yang sudah ditentukan, strategi media 

harus ditetapkan melalui seleksi dari berbagai kombinasi media yang ada 

(hlm. 217-218). 

4. Menetapkan jadwal media 

Pada tahap ini, agar pesan iklan yang disampaikan dapat diterima oleh 

sebanyak mungkin target konsumen dan menggunakan dana yang efisien 

maka perencanaan media harus menetapkan kapan waktu yang tepat untuk 

melakukan promosi (hlm. 231). 

Altstiel dan Grow (2010), memberikan tips dan teknik untuk menghasilkan 

promosi yang baik, antara lain: 

1. Gunakan tema atau  headline yang mudah diingat. 

2. Tunjukkan keunggulan produk/jasa. 

3. Buat lebih sederhana. 

4. Tunjukkan peluang 
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2.1.4. Tujuan Promosi 

Pengambilan keputusan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan dilandasi dengan keyakinan bahwa 

produk atau jasa tersebut memiliki kegunaan yang tepat dan dibutuhkan  

konsumen. Agar konsumen yakin dengan produk atau jasa yang ditawarkan 

menurut Ardhi (2013), perusahaan harus melakukan promosi yang mengutamakan 

informasikan keunggulan dan dapat menarik perhatian konsumen. Setelah 

konsumen merasa tertarik dengan produk/jasa yang ditawarkan karena, maka 

selanjutnya akan terbentuk citra positif di mata konsumen terhadap produk atau 

jasa yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian, Ardhi menyimpulkan bahwa 

konsumen yang telah memiliki pandangan positif terhadap produk/jasa tersebut 

kemudian akan merasa percaya. Lalu, keinginan konsumen untuk memiliki tentu 

akan tercipta dengan sendirinya seiring dengan rasa percaya terhadap informasi 

yang telah diterima (hlm. 8-9).   

 Ardhi pun membagi tujuan dari promosi menjadi tiga, sebagai berikut: 

1. Promosi bersifat informasi 

Promosi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu 

produk yang baru dibuat atau yang belum pernah ada di pasaran. 

2. Promosi yang bersifat persuasif 

Promosi ini bertujuan untuk membujuk konsumen agar membeli suatu 

produk yang telah dipasarkan di masyarakat. 
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3. Promosi yang bersifat jangka panjang 

Promosi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali konsumen mengenai 

produk-produk yang sudah beredar di pasaran, agar konsumen tidak lupa 

dengan produk tersebut meskipun muncul kompetitor-kompetitor baru. 

2.1.5. Fungsi Promosi 

Promosi memberikan manfaat terhadap sebuah perusahaan. Menurut Morissan 

(2010), promosi dapat membantu menciptakan awareness, mengenalkan produk 

yang dipsarkan beserta dengan berbagai atributnya. Selain itu, dengan 

dilakukannya promosi, diharapkan terciptanya citra yang baik, sikap yang positif, 

dan preferensi terhadap pembelian produk yang bersangkutan (hlm. 43). 

Kemudian Ardhi (2013) menjelaskan beberapa fungsi dalam 

mempromosikan produk/jasa kepada konsumen, yaitu sebagai berikut. 

1. Menginformasikan 

Promosi yang dilakukan terhadap suatu barang/jasa dapat memberikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan manfaat yang dimiliki 

produk/jasa, cara kerja produk/jasa, serta harga yang dapat menambah 

gambaran produk/jasa kepada konsumen. Seperti fungsi promosi yang ada 

pada suatu produk/jasa, banyaknya informasi yang diketahui konsumen 

akan menentukan pengambilan keputusan terhadap produk/jasa yang 

ditawarkan (hlm. 9). 
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2. Membujuk 

Pada tahap ini, Ardhi menyebutkan bahwa konsumen dapat memiliki 

pandangan atau asumsi yang salah jika tidak memperbaiki kesan-kesan 

negatif dalam suatu produk/jasa. Oleh karena itu, dalam mengubah 

persepsi masyarakat untuk dapat menerima produk/jasa yang ditawarkan, 

tampilan dari segi visual, suara, dan kata harus sesuai. Menurutnya, karena 

hal ini menentukan apakah audiens terbujuk atau tidak sehingga kemudian 

akan mengingat promosi produk/jasa tersebut (hlm 10-11). 

3. Mengingatkan 

Tahap mengingatkan dalam tujuan adanya promosi merupakan hal yang 

harus dilakukan karena menimbulkan pengaruh jangka panjang. Audiens 

akan terus mengingat akan produk/jasa yang ditawarkan apabila 

diingatkan terus melalui fungsi dan manfaat produk/jasa yang ditawarkan. 

Sama seperti pengulangan, promosi juga harus tetap dilakukan terus-

menerus agar audiens mengingat akan kelebihan produk/jasa (hlm.11). 
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2.2. Desain 

Lauer dan Pentak (2008) mengatakan bahwa desain merupakan lawan kata dari 

kesempatan. Menurut mereka, seorag desainer melalukan tahapan yang berbeda 

dengan orang pada umumnya, yaitu dengan memasukkan elemen-elemen grafis 

untuk menunjukkan suatu pesan visual. Lauer dan Pentak kemudian 

menambahkan bahwa seni berperan sebagai bentuk komunikasi. Seorang desainer  

dapar menyampaikan suatu pesan kepada audiens melalui desain yang ia buat. 

Solusi yang baik yaitu tidak hanya berupa gambar saja, namun juga harus 

mencakup komunikasi dan interaksi  (hlm. 4-6).  

Landa (2010) menambahkan bahwa desain grafis merupakan bentuk 

komunikasi secara visual yang bertujuan menyampaikan informasi. Menurutnya, 

komunikasi dapat mempersuasi, menginformasi, mengidentifikasi, mengatur, 

memotivasi, meningkatkan, menemukan, mengajak, dan membawa; sehingga 

dapat mempengaruhi perilaku masyarakat (hlm. 1)  

Beliau juga mengatakan promosi dan periklanan (advertising) merupakan 

salah satu ilmu dari desain grafis. Pada proses promosi dan  periklanan tersebut 

akan menghasilkan pesan berbentuk visual dan verbal yang ditujukan agar 

konsumen berbuat suatu tindakan dan formatnya mencakup beragam media (hlm. 

8).  
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2.2.1. Visual Hierarchy 

Menurut Landa (2010) iklan dapat terlihat dimana saja dan kapan saja. 

Pengaplikasian media iklan yang dipasang di jalan dengan menggunakan 

beberapa gambar dapat ditemukan seperti di layar telepon seluler, taksi, dan 

baliho. Ketika bekerja, iklan banyak terdapat pada layar komputer, meja kerja, 

koran, dan juga majalah. Iklan juga dapat ditemukan di rumah iklan melalui 

ponsel seluler, komputer, televisi, dan juga di media cetak lainnya. Urutan dari 

komponen visual yang digunakan juga berdasar kepada penekanan yang ditujukan 

agar pembaca dapat melihat iklan secara terarah. Penekanan merupakan susunan 

yang digunakan untuk menekankan atau mengarahkan sesuatu yang lebih penting 

dibandingkan elemen visual lainnya (Landa). Beliau mengatakan bahwa 

visualisasi dari sebuah desain advertising ditentukan dengan focal-point. Seperti 

pada gambar berikut, Beliau menjelaskan bahwa tali pinggang pada gambar 

dijadikan sebagai penekanan sehingga diletakkan di sebelah kiri, namun 

dipertimbangkan dengan posisi judul dan slogan logo yang sesuai. 
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Gambar 2.2 Budget Belt 

(Advertising by Design: Generating and Designing Creative Ideas Across 

Media/Robin Landa, 2010) 

2.2.2. Layout 

Ambrose dan Harris (2005) menjelaskan bahwa layout adalah suatu tata letak 

yang tersusun dan memiliki unsur-unsur desain serta memiliki penataan yang 

mengandung estetika secara keseluruhan. Menurut Ambrose dan Harris tujuan 

dari layout adalah penyampaian pesan kepada audiens melalui tampilan visual 

serta membuat para audiens dapat memahami maksud dari informasi tersebut baik 

melalui media cetak maupun elektronik (hlm. 11).  

Rustan (2009) menambahkan bahwa dalam penggunaan desain dan 

konsepnya ditentukan berdasarkan media dan spesifikasinya (hlm. 11): 

1. Media, misal;  brosur tiga lipatan, spanduk dan lainnya. 

2. Bahan, misal; kertas daur ulang, kain maupun benda lainnya yang 

ditentukan sebelum memasuki tahap produksi atau cetak. 
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3. Ukuran, misal; A2, A3, A4, dan X-Banner. 

4. Posisi, misal; posisi yang tegak atau yang mendatar. 

5. Desain diperlihatkan atau didistribusikan kepada target audience yang 

ada dengan mempertimbangkan faktor kapan, dimana, dan berapa lama. 

Rustan (2009) membagi elemen visual menjadi 5 bagian, yaitu:  

1. Garis 

2. Kotak 

3. Foto 

4. Poin 

5. Artwork (hlm.63) 

Dasar atau kerangka yang digunakan sebagai acuan dalam penempatan semua 

elemen-elemen biasanya dikenal dengan istilah invisible elements. Invisible 

elements tersebut berupa (Rustan, 2009): 

1. Margin adalah ruang yang akan ditempati oleh elemen-elemen layout 

yang dibatasi oleh penentu jarak pinggiran kertas. 

 

Gambar 2.3 Margin konservatif 

(Layout: Dasar & Penerapannya/Suriyanto Rustan, 2009) 
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Jarak margin yang kaku dan konservatif pada umumnya akan memiliki 

komposisi margin yang sama di setiap sisi halaman dan sering kali 

digunakan dengan konsep desain yang ada. Kelebihan dalam 

menggunakan jenis margin ini adalah kemampuan untuk menyisipkan 

header dan footer beserta elemen lainnya. 

2. Dalam membagi grid menjadi kolom dengan garis-garis secara vertikal 

dan horizontal dalam bentuk bidang, konsep, style desain, dan sesuai 

dengan informasi yang digunakan, Rustan juga mengatakan bahwa grid 

biasa pada majalah, surat kabar, dan juga profil perusahaan. 

 
Gambar 2.4 Horisontal Grid 

(Layout: Dasar & Penerapannya/Suriyanto Rustan, 2009) 

 
Gambar 2.5 Grid Dua Kolom 

(Layout: Dasar & Penerapannya/Suriyanto Rustan, 2009) 
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Gambar 2.6 Grid ke Batas Pinggir Halaman 

(Layout: Dasar & Penerapannya/Suriyanto Rustan, 2009) 

Rustan (2014), menambahkan bahwa ada empat grid umum yang biasa 

digunakan dalam mempermudah desainer dalam meletakkan komponen layout 

untuk menciptakan kesatuan dan konsistensi dalam desain. Berikut empat jenis 

grid yang dimaksud (hlm. 66-69): 

1. Manuscript Grid 

Merupakan jenis grid  yang paling sederhana, terdiri atas satu kolom saja. 

Pada umumnya manuscript grid digunakan untuk mengatur konten berupa 

teks/narasi yang panjang dan berkelanjutan seperti pada buku cerita fiksi dan 

novel. Grid ini dapat menunjukkan sifat dewasa dan kokoh. 

 

Gambar 2.7 Manuscript Grid 
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2. Column Grid 

Merupakan jenis grid yang paling sering digunakan oleh media cetak 

untuk buku, koran, majalah, dan lainnya karena bersifat sangat fleksibel, sehingga 

dapat diisi dengan berbagai konten yang berbeda di dalam satu halaman. Bentuk 

yang digunakan bervariasi mulai dari dua kolom, 3 kolom, dan seterusnya. 

Banyaknya kolom juga mempengaruhi variasi dari layout yang dapat digunakan. 

 

 

Gambar 2.8 Column Grid 
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3. Modular Grid 

Merupakan grid  berbentuk kotak-kotak yang berasal dari column grid  

yang dibagi secara horisontal. Modular grid digunakan pada media yang memiliki 

isi konten yang beragam dan elemen layout yang berlainan. 

 

 

Gambar 2.9 Modular Grid 
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4. Hierarchical Grid 

Merupakan grid  yang susunannya didasari oleh hirarki atau prioritas dari 

elemen yang ingin diletakkan di dalamnya. Bentuk pada hierarchical grid terdiri 

atas gabungan dari column  dan modular grid, sehinggan penempatan yang dapat 

dilakukan dengan lebih bebas. Pada umumnya, grid jenis ini digunakan untuk 

mendesain sebuah website. 

 

Gambar 2.10 Hierarchical Grid 

 

Rustan (2009), menambahkan bahwa sequence atau hierarki merupakan 

urutan informasi yang harus  pertama kali dibaca oleh target audiens. Dalam 

sebuah desain yang dirancang ada beberapa informasi yang ingin disampaikan, 

namun dari semua informasi yang tersedia, desainer  harus menentukan informasi 

mana saja yang memiliki prioritas lebih dibandingkan dengan informasi lainnya. 

Oleh karena itu desainer harus membuat desain yang memiliki hierarki 

pembacaan, agar target audiens dapat mengurutkan bacaan sesuai dengan 
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keinginan desainer. Hierarki dalam membaca suatu informasi umumnya dapat 

mengikuti bentuk huruf Z, C, I, L, dan T (hlm. 74-76). 

2.2.3. Fotografi 

Sudarma (2014) mengatakan bahwa media foto adalah salah satu media 

komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau ide kepada orang 

lain melalui visual (hlm.7). Dan menurut Ardiansyah (2009), dalam fotografi ada 

beberapa faktor yang dapat memperngaruhi komposisi agar audiens yang melihat 

dapat menentukan fokus terhadap hal yang ingin disampaikan: 

1. Pemilihan warna 

2. Jarak Pemotretan 

3. Diafragma 

4. Pengaturan objek 

5. Lensa yang digunakan (hlm. 88). 

2.2.3.1. Rule of Third 

Rule of Third merupakan komposisi yang paling populer (Sudarma, 2014). 

Penempatan objek diletakkan pada titik temu yang terdiri dari pembagian tiga 

bidang gambar yang sama besar, vetikal maupun horisontal. Dari garis-garis 

tersebut didapatlah sebuah garis khayal jika ditarik dari satu titik temu ke titik 

lainnya.  
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Gambar 2.11 Rule of Third 

(http://slideguru.com/the-rule-of-thirds) 

 

2.2.4. Tipografi 

Hill (2010) mengelompokkan  berbagai jenis  typeface sesuai dengan bagaimana 

cara dari penerapana yang dibutuhkan agar sasaran pengguna menjadi lebih akurat 

dan tepat pada sasaran (hlm. 253): 

1. Sans Serif  

 
Gambar 2.12 Sans-Serif  

(http://www.newton.k12.in.us) 
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Gambar 2.13 Panton 

(https://www.1001fonts.com/panton-font.html) 

2. Graphic 

 
Gambar 2.14 Graphic-Script 

(https://turnarounddesign.com) 
 

2.2.4.1. Warna Tipografi  

Menurut Poulin (2011), penggunaan warna dalam tipografi yang 

dilibatkan bersama dengan berbagai macam spacing, kerning, leading, 

mass, texture akan lebih efektif. Beliau mengungkapkan hal tersebut 

dikarenakan penggunaan warna dan berbagai aspek lainnya mempengaruhi 

arti atau makna dari sebuah warna tersebut (hlm. 258-259). 
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2.3. Advertising 

Moriarty, Mitchell, dan Wells  (2012), berpendapat bahwa ada dua 

dampak yang dapat tampak dari keberhasilan advertising pada sebuah brand, 

yaitu dampak jangka panjang seperti membangun brand dan dampak jangka 

pendek yaitu dalam meningkatkan penjualan. Kemudian mereka juga 

menambahkan bahwa keberhasilan yang terutama dari sebuah advertising 

ditentukan berdasarkan bagaimana pesan yang dapat dikomunikasikan secara 

efektif kepada audiens  tanpa merubah pesan yang ingin disampaikan oleh 

penciptanya (hlm. 127). 

 

2.3.1. Fungsi Advertising  

Shimp dan Andrew (2013), mengatakan bahwa ada lima fungsi 

komunikasi yang memegang peranan penting dalam proses advertising, yaitu: 

1. Informing  

Berfungsi untuk mempublikasikan suatu brand atau produk yang 

ditawarkan, dengan maksud target audiens akan menyadari adanya suatu 

brand atau produk baru yang diinformasikan kelebihan dan manfaatnya. 

Sehingga diharapkan dapat menghasilkan citra yang baik bagi brand yang 

bersangkutan.  
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2. Influencing  

Berfungsi sebagai faktor yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan 

suatu tindakan oleh target audiens terhadap produk atau brand  baru yang 

diinformasikan. Tindakan yang diharapkan adalah dengan membeli 

produk yang diiklankan.  

3. Reminding and Increasing Salience  

Berfungsi untuk membuat iklan pada suatu brand  dapat tetap diingat oleh 

target audiens. Runtutan iklan yang pernah diproduksi di masa lalu akan 

menjadi penting jika berhubungan dengan produk yang diiklankan 

sekarang.  

4. Adding Value  

Berfungsi berdasarkan tiga cara yaitu dengan memberikan value yang 

lebih kepada produk yang ditawarkan, berinovasi dengan peningkatan 

kualitas dari produk yang ditawarkan, serta dengan menggeser persepsi 

dari targe konsumen. Ketiga cara tersebut berkaitan satu dengan yang 

lainnya.  

5. Assisting Other Company Efforts  

Berfungsi dengan membantu memfasilitasi bagian dari marketing 

communication lainnya, seperti suatu undian dengan hadiah yang bukan 

merupakan bagian dari brand advertising. Hal ini dapat menginkatkan 

penjualan dari produk yang ditawarkan (hlm. 241-244).  
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2.3.2. Komponen Advertising dalam Media Cetak 

Menurut Morissan (2010), media cetak memiliki beberapa komponen 

utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepala Iklan (headline): 

Merupakan kata utama pada iklan yang memiliki fungsi sebagai penarik 

perhatian dari target audiens. Pada bagian judul memiliki ukuran yang lebih besar 

dan juga berperan sebagai bagian utama yang dibaca oleh audiens diikuti dengan 

ilustrasi dari iklan. Kepala iklan juga berfungsi sebagai penentu dari segmentasi 

produk.  

Headline dibagi menjadi dua kategori,  yang pertama adalah headline langsung 

yang menyampaikan informasi secara langsung kepada target yang dituju dengan 

kalimat ajakan yang menawarkan keuntungan dan kelebihan produk. Yang kedua 

adalah headline tidak langsung yang menyampaikan informasi secara tidak 

langsung dengan mengidentifikasi produk atau jasa, dan umumnya lebih efektif 

ketika digunakan karena memancing keingintahuan audiens terhadap badan iklan. 

2. Sub-kepala Judul (sub-headline): 

Merupakan kalimat yang menjadi pendukung judul, umumnya memiliki 

ukuran yang lebih kecil dari kepala jdul, namun lebih besar dari badan uklan. 

Subjudul memakai teks yang memiliki daya jual dan memiiki kekuatan untuk 

mendukung kepala judul, slogan, dan tema iklan. 
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3. Badan Iklan (body-text): 

Merupakan inti dari iklan dengan jumlah teks terbanyak. Badan iklan 

memberikan informasi yang lebih detil serta menyesuaikan daya tarik iklan yang 

digunakan seperti perbandingan produk, humor, dramatisasi, harga, dan faktor 

lainnya. 

4. Elemen Visual: 

Merupakan bagian yang memiliki peranan penting dalam menentukan 

tingkat efektivitas dari suatu iklan, karena ilustrasi  harus dapat menarik perhatian 

serta berkolaborasi dengan baik bersama dengan judul, badan iklan serta elemen 

lainnya agar audiens tertarik. Elemen visual yang termasuk didalamnya seperti 

logo, merk, warna, dan sebagainya. 

5. Tata Letak: 

Merupakan pengaturan letak antar komponen dari iklan yang harus 

diletakkan. Tata letak membantu dalam pembuatan iklan untuk mengetahui berapa 

besar ruang dan kalimat yang dibutuhkan (hlm. 360-364). 

2.3.3. AIDA 

Altstiel dan Grow (2010), mengatakan bahwa dalam perancangan suatu promosi, 

ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, antara lain: 
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1. Attention: 

Untuk menimbulkan kesadaran (awareness) konsumen terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan, diperlukan suatu perancangan visual kreatif 

yang dapat menarik perhatian banyak konsumen (hlm.18). 

2. Interest: 

Setelah konsumen memberikan attention, yang perlu diperhatikan 

berikutnya adalah kebutuhan apa yang diinginkan oleh konsumen  Dalam 

penyusunan konten dapat menggunakan kalimat-kalimat yang menarik 

perhatian (hlm.18). 

3. Desire: 

Dalam merancang promosi, diusahakan agar konsumen dapat mengerti 

mengenai produk/jasa apa yang sedang ditawarkan secara profesional, 

serta memberikan rasa percaya (hlm.18). 

4. Action: 

Tahap terakhir merupakan tahapan yg diputuskan oleh konsumen, dengan 

harapan konsumen akan tertarik dan membeli  produk/jasa yang 

ditawarkan (hlm.18). 
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2.3.4. Consumer Decisions 

Menurut Moriarty (2012), terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam mengkonsumsi produk barang atau jasa, sebagai berikut (hlm. 

159): 

 
Gambar 2.15 Influences on Consumer Decision Making 

(Advertising & IMC: Principles and Practice/Moriarty, dkk., 2012)  

2.3.4.1. Cultural Influences 

Moriarty (2012) menyatakan bahwa kebudayaan dibentuk dari beberapa hal yang 

tidak terduga seperti bangunan, pakaian, dan seni, serta musik. Hal itu juga dapat 

dibentuk dari kebudayaan dengan berbagai sejarah yang membentuknya. Begitu 

juga dengan hukum dan pengetahuan, dan standard kecantikan juga merupakan 

kebudayaan yang dapat diwariskan secara turun temurun. Kebudayaan akan 

mempengaruhi dan mendukung bagaimana sebuah marketing communication 
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dapat berjalan melalui berbagai bidang yang sedang populer seperti olahraga, 

musik dan apa saja yang terlihat di televisi. 

2.3.4.2. Social Influences 

Sebuah teori mengatakan bahwa tidak hanya kebudayaan saja yang dapat 

mempengaruhi masyarakat dalam pemasaran produk barang ataupun jasa, tetapi  

pengaruh dari kehidupan sosial juga dapat mengelompokkan kelas sosial sebuah 

masyarakat. ( Moriarty , 2012 ) (hlm. 162-163). 

1. Kelas Sosial, menggambarkan bagaimana keadaan sosial dan ekonomi 

keluarga seseorang dapat menentukan kelas sosial yang dikelompokkan 

dari beberapa faktor seperti pendapatan, pekerjaan, kemakmuran,  dan 

pekerjaan. Kelas sosial yang ada terbagi menjadi 3 bagian yaitu kelas atas, 

kelas menengah, dan kelas bawah. 

2. Reference Groups, umumnya terdapat pada kelompok seperti guru, para 

politis, petinggi agama, dan beberapa kelompok lain yang menjadi acuan 

bagi masyarakat. Untuk seorang konsumen, kelompok tersebut memiliki 

kegunaan lebih dalam menyampaikan informasi, juga menjadi pedoman 

dan perbandingan yang signifikan. 

3. Keluarga juga merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam 

memberikan motivasi dan kekuatan dalam sebuah hubungan. 

2.3.4.3. Psychological Influences 

Terdapa beberapa faktor untuk menentukan keinginan konsumen sebagai seorang 

individu : ( Moriarty, 2012 ) (hlm. 163-164). 
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1. Persepsi dan pernyataan dalam pikiran. Pernyataan dari seseorang dapat 

memberikan arahan terhadap sebuah informasi. Seperti pengalaman di 

masa lalu yang tidak sesuai dengan sebuah brand, bisa saja memberikan 

penilaian tersendiri sehingga cenderung tidak ingin mengulang hal yang 

sama dengan tidak lagi membeli atau menggunakan produk dan jasa di 

bidang yang sama. 

2. Kebutuhan dan keinginan.  

 
Gambar 2.16 Maslow’s Hierarchy of Needs 

(Advertising & IMC: Principles and Practice/Moriarty, dkk., 2012) 

3. Motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya keinginan dari seseorang. 

2.4. Copywriting 

Menurut Moriarty dan teman-temannya (2012) meskipun periklanan lebih 

menggunakan visual namun penulisan teks juga dinilai penting untuk sebuah 

perancangan iklan.  

2.4.1. Jenis Copywriting dalam advertising 

Moriarty, Mitchell, dan Wells (2012) mengatakan ada empat jenis copywriting 

yang digunakan dalam advertising (hlm. 289), yaitu:  
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1. Complex  

Jenis pesan yang digunakan tergolong rumit dan sangat spesifik jika 

dibandingkan dengan sisi visualnya. Sehingga pesan tersebut harus dibaca 

berulang kali agar target audiens dapat memahami arti dari pesan yang ingin 

disampaikan oleh produsen. 

2. High Involvement  

Pesan yang disampaikan terdiri dari banyak informasi  dengan kata0kata 

yang terperinci, sehingga target audiens memerlukan waktu lebih untuk 

mempertimbangkan suatu keputusan terhadap produk yang diiklankan. 

3. Explanation  

Pesan yang disampaikan bersifat penjelasan tentang informasi yang 

memerlukan definisi serta terperinci, misal seperti buku panduan. 

4. Abstract  

Pesan yang disampaikan merupakan suatu pesan abstrak, dimana bentuk 

dari pesan tersebut seperti seorang penyair yang sedang melantunkan puisinya 

kepada target audiens sehingga pesan yang disampaikan terkadang lebih mudah 

tersampaikan jika dibandingkan dengan visual dari iklan tersebut.  

Kemudian, Moriarty dan teman-temannya menjelaskan karakteristik yang 

digunakan dalam membuat penulisan copywriting yang efektif dalam sebuah iklan 

(hlm. 291) sebagai berikut: 
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1. Be Succint: menggunakan kata-kata singkat, familiar, kalimat dan paragraf 

yang pendek.  

2. Be Single-Minded: fokus pada inti utama/pesan utama. 

3. Be Specific: pesan yang disampaikan dibuat spesifik dengan begitu maka 

akan menarik perhatian dan juga dapat dengan mudah diingat. 

4. Get Personal: langsung mengarah kepada target audiens dengan 

menggunakan subjek “Anda” daripada menggunakan “Kami” dan 

“Mereka”. 

5. Keep a Single Focus: fokus menyampaikan sebuah pesan daripada banyak 

pesan yang ingin disampaikan. 

6. Be Conversational: menggunakan bahasa sehari-hari dan penggunaannya 

seperti seakan sedang berbicara dengan target audiens. 

7. Be Original: menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat bujukan 

yang superlatif, klise, peribahasa, dan pernyataan yang bersifat sangat 

iklan. 

8. Use News: menggunakan informasi berita sebagai cerita untuk 

berkomunikasi dengan audiens. 

9. Use Magic Phrases: menggunakan kalimat atau bahasa kiasan yang 

mudah dimengerti dan sesuai dengan pesan yang disampaikan sehingga 

akan terus diingat oleh target audiens.  

10. Use Variety: menggunakan jenis ukuran teks yang berbeda antara pokok 

utama dan yang mendukung topik utama. 
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11. Use Imaginative Description: menggunakan bahasa figuratif yang dapat 

membuat kesan tersendiri dari target audiens saat melihat atau membaca 

iklan. 

12. Tell a Story – with Feeling: menggunakan cerita yang memiliki struktur 

sehingga audiens tertarik dan tersentuh dengan penyampaian cerita 

tersebut. 

2.4.2. Strategi Copywriting 

Menurut Moriarty, Mitchell, dan Wells (2012), copywriter pada umumnya 

menggunakan enam strategi dalam menarik perhatian target audiensnya untuk 

memperhatikan iklan dirancang, yaitu:  

1. Offer a deal; promosi bersifat menawarkan diskon sebagai hadiah.  

2. Use an involvement device; promosi bersifat menarik target audiens ke 

dalam suatu tantangan atau kontes yang diadakan dalam iklan.  

3. Change the offer frequently: promosi bersifat memberikan penawaran 

selalu berubah sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini.  

4. Keep the writing succinct; promosi bersifat memunculkan iklan yang hadir 

agar tetap simple, dikarenakan akses target audiens dalam internet 

memiliki durasi ketertarikan yang sedikit.  

5. Focus surfers’ attention; promosi bersifat mengajukan pertanyaan yang 

provokatif atau memberikan pengetahuan kepada target audiens untuk 

mereka gunakan.  
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6. Use the Advertisement; promosi bersifat mengumpulkan informasi dan 

opini dari target audiens untuk menjadikannya bagian dari brand yang 

sedang dibangun. Konsumen ditawarkan sejumlah hadiah yang sifatnya 

kecil namun menyenangkan (hlm. 310-311).  
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