
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dengan 

perancangan ini. Dalam kajiannya akan dipaparkan teori-teori yang terkait dan 

medukung dasar-dasar pemikiran dalam perancangan. 

 

2.1 Kafe 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafe adalah tempat minum yang 

pengunjungnya dapat memesan minuman, seperti kopi, teh, bir, dan kue-kue. 

Kafe berasal dari bahasa Perancis cafe.Arti secara harfiah adalah 

(minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tempat dimana seseorang bisa minum-

minum, tidak hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya termasuk minuman 

beralkohol rendah. Namun di Indonesia, kafe berarti semacam tempat sederhana, 

tetapi cukup menarik dimana seseorang bisa makan makanan ringan 

(id.wikipedia.org/wiki/kafe). 

Fungsi penting dari kafe pada adalah yaitu sebagai tempat dimana orang-

orang pergi untuk berkumpul, bercengkrama, menulis, membaca, bermain atau 

ketika menghabiskan waktu baik dalam kelompok maupun secara invidu. 
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2.2 Coffee Corner 

Coffee Corner merupakan pencetus berdirinya coffeeshop diluar Mall di 

Surabaya. Coffee Corner berdiri pada tahun 2007, yang beralamatkan di Jalan Arif 

Rahman Hakim No.40, Surabaya. 

Nama Coffee Corner sendiri diambil dari tata interiornya yang 

menempatkan barnya disudut ruangan. Menu minuman yang disediakan disini 

bukan hanya minuman kopi, tetapi ada juga teh, dan minuman-minuman rasa buah 

seperti milkshake rasa coklat, stroberi, dll. Sedangkan untuk menu makanannya 

sendiri Coffee Corner menyediakan mulai dari makanan ringan seperti french fries 

hingga makanan berat seperti nasi goreng. 

 

2.3 Promosi 

2.3.1 Definisi Promosi 

Dalam suatu perusahaan banyak aktifitas yang dilakukan, tidak hanya 

menghasilkan, menetapkan harga dan menjual produk atau jasanya, tetapi banyak 

aktivitas lainnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya, salah satunya adalah 

promosi.Melalui promosi, produsen mengharapkan adanya kenaikan angka 

penjualan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.Sebab itulah promosi 

dianggap sangat penting oleh sebuah perusahaan. 

Menurut Michael Ray (Morissan, 2010:16) menyatakan bahwa promosi 

adalah koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk 

membangun berbagai saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan 

jasa atau memperkenalkan suatu gagasan.Sehingga promosi dianggap sebagai alat 
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komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan oleh perusahaan maupun 

perantara dengan tujuan memberikan informasi mengenai produk.Informasi yang 

terkandung dalam promosi tersebut biasanya adalah bujukan atau mengingatkan 

kembali kepada konsumen tentang produk. 

 

2.3.2. Promosi dan Periklanan 

Iklan merupakan salah satu unsur dalam promotional mix. Kotler dan 

Keller menyebutkan bahwa promosi dapat menjadi lebih efektif bila digabungkan 

dengan iklan.Iklan dapat didefinisikan sebagai tiap bentuk komunikasi 

nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh 

satu sponsor yang diketahui (Morissan, 2010:17). 

Kotler dan Keller juga menjelaskan bahwa iklan merupakan suatu tugas 

komunikasi tertentu dengan tingkat pencapaiannya harus diperoleh pada audiens 

tertentu dalam kurun waktu tertentu. Beberapa tujuan dari iklan, yaitu: 

a. Iklan Informatif 

Iklan informatif dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan 

tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada. 

b. Iklan Persuasif 

Iklan persuasif dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, 

keyakinan dan pembelian suatu produk atau jasa. 

c. Iklan Pengingat 

Iklan pengingat dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk dan jasa 

kembali. 
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d. Iklan Penguatan 

Iklan penguatan dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa 

mereka telah melakukan pilihan yang tepat. 

 

2.3.3. Media Promosi 

Media promosi pada umumnya dapat dibagi menjadi Above the line (ATL) 

dan Below The Line (BTL). Menurut Amalia E. Maulana 

(www.amaliamaulana.com) mengatakan bahwa sebenarnya istilah ‘line’ (garis) 

dalam ATL dan BTL itu berawal dari kategorisasi dalam neraca keuangan. 

Kategori pertama berlaku bagi kegiatan pemasaran yang kena komisi biro iklan, 

ini dimasukkan dalam ‘cost of sales’ dan dikurangi sebelum gross profit. Kategori 

kedua untuk kegiatan pemasaran non iklan yang tidak kena komisi, biayanya 

dimasukkan dalam biaya operasional dan dikurangi sebelum ditentukan net profit. 

Kedua jenis budget tersebut dipisahkan dengan sebuah garis (line), yang 

mengandung unsur komisi. Ditulis di bagian atas neraca, disebut sebagai above 

the line (ATL).Sisanya dijadikan satu dibawah garis tadi, yang disebut kelompok 

below the line (BTL). 

Perbedaan ATL dan BTL dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan ATL dan BTL 
Above The Line (ATL) Below The Line (BTL) 

Target audiens luas Target audiens terbatas 

Lebih untuk menjelaskan sebuah 

konsep atau ide. Tidak ada interaksi 

Media atau kegiatannya memberikan 

audiens kesempatan untuk merasakan 
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langsung dengan audiens. menyentuh atau berinteraksi, bahkan 

langsung action membeli. 

TV, radio, majalah, Koran, billboard. Event, sponsorship, sampling, Point-

Of-Sale (POS) materials, consumer 

promotion, trade promotion, dll. 

Sumber: http://amaliamaulana.com/popular-article/the-end-of-the-line-
mengakhiri-penggunaan-istilah-atl-vs-btl/ 

 
 

Dalam perancangan media promosi Coffee Corner digunakan media ATL 

(iklan radio, dan iklan video internet) yang ditujukan untuk menjangkau audience 

dengan skala besar dan BTL (flyer, poster, x-banner, dan merchandise) yang 

digunakan untuk menjangkau audiens secara langsung dan lebih dekat serta 

website sebagai media pendukung yang akan berisikan informasi lengkap 

mengenai Coffee Corner. 

 

2.4 Brand loyalty 

Brand loyalty menurut Rangkuti (2002:60) adalah ukuran dari kesetiaan 

konsumen terhadap merek. Loyalitas merek merupakan inti dari brand equity yang 

menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran 

keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek.Keterkaitan yang dimaksud 

adalah adanya hubungan khusus antara sebuah perusahaan dengan pelanggannya. 

Menurut Aaker (1997:56) mendefinisikan loyalitas merek (brand loyalty) 

sebagai ukuran keterkaitan seorang pelanggan terhadap sebuah merek. Ukuran ini 

mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan 

http://amaliamaulana.com/popular-article/the-end-of-the-line-mengakhiri-penggunaan-istilah-atl-vs-btl/
http://amaliamaulana.com/popular-article/the-end-of-the-line-mengakhiri-penggunaan-istilah-atl-vs-btl/
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beralih ke merek lain yang ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika pada merek 

tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut 

lainnya. 

Estaswara (2008:261) juga menambahkan definisi loyalitas merek sebagai 

sebuah kesan atas merek yang melekat kuat dalam memori pelanggan dan 

membentuk kesetiaan terhadap merek tersebut. 

Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentaan kelompok pelanggan 

dari serangan kompetitor dapat dikurangi.Itulah sebab brand loyalty menjadi 

sangat penting dan juga menguntungkan bagi perusaahaan.Oleh karena itu banyak 

perusahaan yang menjadikan brand loyalty sebagai senjata utamanya untuk 

meraih sukses usahanya. 

Shimp berpendapat bahwa ketika perusahaan mengkomunikasikan pesan 

yang unik dan positif melalui iklan, penjualan perorangan, promosi penjualan, dan 

cara-cara lain, mereka dapat membedakan merek mereka secara efektif melalui 

penawaran yang kompetitif dan melindungi diri dari kompetisi harga. Komunikasi 

pemasaran mempunyai peran yang esensial dalam penciptaan ekuitas merek yang 

positif dan membangun loyalitas merek yang kuat. 

Tingkatan loyalty dapat dilihat dari piramida loyalitas yang dibuat oleh 

Rangkuti (2002:61) sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Piramida Loyalitas 
Sumber: The Power Of Brands: Teknik Mengelola Brand Equity dan 

Strategi Pengembangan Merek (Rangkuti, 2002:61) 
 

Dari piramida di atas, dapat dijelaskan bahwa: 

1) Tingkatan loyalitas paling dasar adalah pembeli tidak loyal sama sekali, tidak 

tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. Dengan demikian merek 

memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian. Pada umumnya, 

jenis konsumen seperti ini suka berpindah-pindah merek atau disebut tipe 

konsumen switcher atau price buyer (konsumen lebih memerhatikan harga 

didalam melakukan pembelian). 

2) Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang ia 

gunakan, atau minimal ia tidak mengalami kekecewaan. Pada dasarnya tidak 

terdapat dimensi ketidak puasan yang cukup memadai untuk mendorong suatu 

perubahan, terutama apabila pergantian ke merek lain memerlukan suatu 
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tambahan biaya. Para pembeli tipe ini dapat disebut pembeli tipe kebiasaan 

(habitual buyer). 

3) Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun mereka memikul biaya 

peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang atau resiko sehubungan 

dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. Konsumen ini 

biasanya disebut dengan konsumen loyal yang merasakan adanya suatu 

pengorbanan apabila ia melakukan pergantian ke merek lain. Para pembeli ini 

disebut dengan statisfied buyer. 

4) Tingkat keempat adalah konsumen yang benar-benar menyukai merek 

tersebut. Pilihan mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu asosiasi, 

seperti symbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, atau kesan 

kualitas yang tinggi. Para pembeli pada tingkat ini disebut sahabat merek, 

karena terdapat perasaan emosional dalam menyukai merek. 

5) Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. Mereka mempunyai suatu 

kebanggaan dalam menemukan atau menjadi penggunasatu merek. Merek 

tersebut sangat penting bagi mereka baik dari segi fungsinya, maupun sebagai 

ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya (commiterd buyer). 

 

2.5 Segementasi, Targeting dan Positioning 

2.5.1 Segmentasi 

Segmentasi atau pengelompokan pasar adalah suatu proses dalam 

pemasaran yang memilah-milah suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang 

memiliki kebutuhan yang serupa (Harjanto, 2009:324). 
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Variable-variabel yang digunakan untuk menyusun segmentasi pasar 

mencakup: 

a. Geografis 

• Wilayah; timur, barat, selatan, utara, pusat, pantai, pegunungan 

• Ukuran wilayah; metropolitan, kota, kotamadya, kecamatan 

• Kepadatan wilayah; perkotaan (urban), semi-perkotaan, pedesaan (rural) 

• Cuaca; panas, dingin, lembab, hujan 

b. Demografis 

• Usia 

• Jenis kelamin 

• Ukuran keluarga 

• Status pernikahan 

• Pendidikan 

• Pendapatan atau pengeluaran 

• Pekerjaan 

• Status sosial ekonomi 

• Agama 

• Suku bangsa 

• Bahasa 

c. Psikografis 

• Kepribadian 

• Gaya hidup 

• Nilai 
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d. Perilaku (behavior) 

• Manfaat yang diinginkan 

• Penggunaan produk 

 

2.5.2 Targeting 

Targeting adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Targeting 

yang dimaksdukan disini adalah target market (pasar sasaran), yakni beberapa 

segmen pasar yang akan menjadi focus pemasaran (Kasali, 2000). Targeting juga 

dapat dikatakan sebagai upaya untuk menyeleksi pasar sasaran dengan 

menfokuskan  kegiatan pemasaran atau promosi pada beberapa segmen saja dan 

meninggalkan segmentasi lainnya yang kurang potensial. Pemasar dapat memilih 

untuk menargetkan pada satu atau dua segmen sekaligus.Targeting memiliki dua 

fungsi yakni untuk menyeleksi pasar sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu (selecting), dan menjangkau pasar sasaran tersebut (reaching) untuk 

mengkomunikasikan nilai. 

 

2.5.3 Positioning 

Philip Kotler (dalam Kasali, 2000) mendefinisikan positioning sebagai 

tindakan yang dilakukan marketer untuk membuat citra produk dan hal-hal yang 

ingin ditawarkan kepada pasarnya berhasil memperoleh posisi yang jelas dan 

mengandung arti dalam benak sasaran). 
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Peran positioning dalam promosi merupakan hal yang penting dilakukan 

agar tercipta kesan tersendiri oleh target pasar terhadap produk yang ditawarkan. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam positioning adalah: 

1. Positioning harus memberikan arti yang penting bagi konsumen 

2. Apa yang ingin ditonjolkan harus unik dan berbeda dari pesaingnya 

3. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan, pernyataan 

tersebut harus dinyatakan dengan mudah, enak didengar dan dapat dipercaya. 

 

2.6 Visual 

2.6.1 Warna 

Warna merupakan salah satu elemen visual yang kuat dalam 

mempengaruhi dan memprofokatif pemikiran manusia.Warna memainkan peran 

yang penting dalam pengambilan keputusan manusia saat membeli suatu produk. 

Oleh karena itu pemilihan warna merupakan proses yang penting dalam 

mendesain.Pemilihan warna ini tidak dapat dilakukan hanya menurut selera 

pribadi, tetapi harus berdasarkan keguanaan dari warna tersebut.Marian L. David 

(dalam Dharmaprawira, 2002) menggolongkan warna menjadi dua, yaitu warna 

eksternal dan warna internal. Warna eksternal adalah warna yang bersifat fisika 

dan faali, sedang warna internal adalah warna sebagai presepsi manusia, cara 

manusia melihat warna kemudian mengolahnya di otak dan cara 

mengekspresikannya. 

Darmaprawira (2002:39) menyatakan bahwa setiap warna memiliki 

karakteristik tertentu. Yang dimaksud dimaksud karakteristik dalam hal ini adalah 
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ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang dimiliki oleh suatu warna. Secara garis besarnya 

sifat khas yang dimiliki oleh warna ada dua golongan besar, yaitu warna panas 

dan warna dingin. Diantara keduanya ada yang disebut warna antara atau 

intermediates. Warna-warna yang digolongkan menjadi dua golongan besar 

tersebut, karena adanya dua alasan yang didasarkan pada arti simbolisnya. 

Pertama, karena keluarga warna merah sering diasosiasikan dengan matahari, 

darah, api, di mana baik matahari, darah maupun api adalah benda-benda yang 

memberikan kesan panas atau merangsang emosi kejiwaan. Warna-warna langit, 

gunung di kejauhan, atau warna air dingin pada umumnya membiru atau 

menghijau. Sifat-sifat warna langit, air dan gunung itu sebaliknya memberikan 

kesan sejuk atau tenang. 

 

Gambar 2.2: Skema Warna Panas dan Dingin Sistem Ognen Rood 
Sumber: Warna: Teori dan Kreatifitas Penggunaannya, Jilid 2 

(Darmaprawira, 2002:40) 
 

Warna memiliki nilai psikologinya masing-masing terhadap tingkah laku 

manusia. Berikut psikologi warna menurut Anne Dameria (2007:30), yaitu: 
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• Biru 

 Positif  : kebenaran, damai, intelegensi tinggi, mediatif 

 Negatif  : emosional, egosentris, racun 

• Hijau 

 Positif  : sensitif, stabil, formal, toleran, harmonis, keberuntungan 

 Negatif  : pahit 

• Kuning 

 Positif  : segar, cepat, jujur, adil, tajam, cerdas 

 Negatif  : sinis, kritis, murah/tidak eksklusif 

• Hitam 

 Positif  : kuat, kreativitas, magis, idealis, fokus 

 Negatif  : terlalu kuat, superior, merusak, menekan 

• Ungu 

 Positif  : artistik, personal, mistis, spiritual 

 Negatif  : angkuh, sombong, diktator 

• Pink 

 Positif  : kelembutan, kehalusan, rasa sensitif, romantis 

• Orange 

 Positif  : muda, kreatif, keakraban, dinamis, persahabatan 

 Negatif  : dominan, arogan 

• Merah 

 Positif  : hidup, cerah, pemimpin, gairah, kuat 

 Negatif  : panas, bahaya, emosi yang meledak, agresif, brutal 
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• Coklat 

 Positif  : alami, sederhana, kehangatan 

 Negatif  : tidak cerah, tidak bersih, tidak steril 

 

2.6.2 Tipografi 

Tipografi adalah pengetahuan mengenai huruf yang dapat dipelajari dalam 

sebuah disiplin seni (Sihombing, 2001:3). Sumber lain mendefinisikan tipografi 

sebagai ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya 

pada ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat 

menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal 

mungkin (id.wikipedia.org).  

 

2.6.2.1 Serif dan Sans Serif 

Serif adalah bentuk tambahan pada huruf berupa semacam kait (Rustan, 

2010:20). Untuk typeface yang memiliki serif disebut huruf serif dan yang tidak 

memiliki serif disebut sans serif. Serif dan sans serif ini merupakan dua 

pengelompokkan huruf paling umum yang sering digunakan. 

 

2.6.2.2 Klasifikasi Alexander Lawson 

Alexander Lawson (dalam Rustan, 2010:46) memperkenalkan 

kasifikasiyang dikelompokkan berdasarkan sejarah dan bentuk huruf. Klasifikasi 

ini menjadi klasifikasi huruf yang paling umum digunakan orang. Klasifikasi 

tersebut, yaitu: 
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1. Black Letter/Old English/Fraktur 

Desain karakter Black Letter dibuat berdasarkan bentuk huruf dari tulisan 

tangan yang populer pada masanya (abad pertengahan) di Jerman (gaya 

Gothic) dan Irlandia (gaya Celtic). Ditulis menggunakan pena berujung lebar 

sehingga menghasilkan kontras tebal tipis yang kuat. 

 

Gambar 2.3: Klasifikasi Huruf Jenis Black Letter 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:47) 

 

2. Humanist/Venetian 

Jenis huruf ini disebut demikian karena memiliki goresan lembut dan organic 

seperti tulisan tangan. 

 

Gambar 2.4: Klasifikasi Huruf Jenis Humanist 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:47) 



22 
 

 

3. Old style/Old face/ Garalde 

Karakter-karakter pada kelompok typeface ini lebih presisi, lebih lancip, lebih 

kontras dan berkesan lebih ringan, menjauhi bentuk-bentuk kaligrafis/tulisan 

tangan. 

 

Gambar 2.5: Klasifikasi Huruf Jenis Old Style 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:47) 

 

4. Transitional/Reales 

Kelompok typeface ini disebut Transitional karena berada di antara Old Style 

dan Modern. Typeface ini dibuat berdasarkan perhitungan secara ilmiah dan 

prinsip-prinsip matematika, makin jauh dari sifat kaligrafis/tulisan tangan. 

 

 

Gambar 2.6: Klasifikasi Huruf Jenis Transitional 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:48) 
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5. Modern/Didone 

Dinamakan Modern karena kemunculan kelompok typeface ini pada akhir 

abad 17, menuju era yang disebut Modern Age. Ciri-cirinya hampir lepas 

sama sekali dari sifat kaligrafis typeface pendahulunya. 

 

Gambar 2.7: Klasifikasi Huruf Jenis Modern 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:48) 

 

6. Slab Serif/Egyptian/Square Serif/Mecanes/Antiques 

Typeface ini juga disebut Egyptian karena bentuknya yang berkesan berat dan 

horisontal, mirip dengan gaya seni dan arsitektur Mesir kuno. 

 

Gambar 2.8: Klasifikasi Huruf Jenis Slab Serif 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:48) 

 

 



24 
 

7. Grotesque Sans Serif 

Sans Serif yang muncul sebelum abad 20 masuk dalam golongan Grotesque 

 

Gambar 2.9: Klasifikasi Huruf Jenis Grotesque 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:49) 

 

8. Geometric Sans Serif 

Sesuai dengan namanya, Geometric Sans Serif memiliki bentuk yang 

geometris mendekati bentuk-bentuk dasar/basic shapes (segiempat, segitiga, 

lingkaran). Mengekspresikan masyarakat industri dan mekanis. 

 

Gambar 2.10: Klasifikasi Huruf Jenis Geometric Sans Serif 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:49) 

 

9. Humanist Sans Serif 

Humanist Sans Serif berkesan lebih organic dibandingkan dengan Grotesque 

dan Geometric. 
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Gambar 2.11: Klasifikasi Huruf Jenis Humanist Sans Serif 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:49) 

 

10. Script dan Cursive 

Typeface ini bentuknya didesain menyerupai tulisan tangan, ada yang seperti 

goresan kuas, atau pena kaligrafi. Kalau Script huruf-huruf kecilnya saling 

menyambung, sedangkan Cursive tidak. Script maupun Cursive didesain 

untuk digunakan dalam teks yang memadukan huruf besar dan huruf kecil, 

bukan huruf besar semua, 

 

Gambar 2.12: Klasifikasi Huruf Jenis Script Dan Cursive 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:50) 
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11. Display/dekoratif 

Display type dibuat dalam ukuran besar dan diberi ornamen-ornamen yang 

indah. Yang diprioritaskan bukan legibility-nya melainkan keindahannya. 

Kelompok Display/Dekoratif ini juga mewakili segala typeface yang tidak 

termasuk ke dalam kategori lain, baik itu typeface lama maupun baru. 

 

Gambar 2.13: Klasifikasi Huruf Jenis Display/Dekoratif 
Sumber: Font & Tipografi (Rustan, 2010:50) 

 

2.6.3 Layout 

Layout adalah tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang 

dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya (Rustan, 

2009). Dalam perkembangannya, definisi layout ini sendiri sudah sangat meluas 

dengan definisi desain yang ada, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa 

me-layout adalah sama dengan mendesain. 

Layout terdiri dari beberapa jenis, tiap-tiap jenis layout memiliki ciri 

khasnya masing-masing. Berikut adalah jenis-jenis layout: 

 

 

 



27 
 

1. Mondrian Layout 

Jenis layout ini mengacu pada bentuk-bentuk seperti square / landscape / 

potrait. Yaitu dimana tiap-tiap bidang dalam penataannya sejajar sehingga 

berpadu membentuk suatu komposisi yang konseptual. 

2. Multi Panel Layout 

Suatu penataan yang dimana bidang penyajiannya terbagi menjadi beberapa 

tema visual dalam bentuk yang sama. 

3. Picture Window Layout 

Penataan letak yang dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close 

up. Bisa menggunakan gambar produk ataupun menggunakan model. 

4. Copy Heavy Layout 

Jenis penataan yang mengutamakan bentuk naskah iklan, atau dapat disebut 

sebagai komposisi penataannya didominasi oleh teks. 

5. Frame Layout 

Penataan letak dimana border (frame)-nya memberntuk suatu naratif atau alur 

cerita. 

6. Shilhoutte Layout 

Tata letak yang berisikan gambar dengan teknik fotografi yang dimana hanya 

bayangannya saja yang ditonjolkan.  

7. Type Specimen Layout 

Penataan yang hanya menekankan pada tampilan jenis huruf dengan point 

size yang besar. Biasanya digunkan pada headline. 

 



28 
 

8. Sircus Layout 

Penataan yang tidak mengacu pada ketentuan yang baku atau tidak beraturan. 

9. Jumble Layout 

Penataan yang komposisinya disusun secara rapi dan teratur. 

10. Grid Layout 

Tata letak yang mengacu pada grid. Yaitu tata letaknya disusun seolah bagian 

per bagian yang berada dalam skala grid. 

11. Bleed Layout 

Komposisi penataan yang dimana sekeliling bidang tidak menggunakan grid. 

12. Vertical Panel Layout 

Penataannya memisahkan bagian-bagian secara vertikal. 

13. Alphabet Inspired Layout 

Penataan letak yang menekankan pada komposisi huruf ataupun angka-angka 

yang berurutan sehingga membentuk suatu kata dan diimprovisasikan 

sehingga menimbulkan kesan narasi. 

14. Angular Layout 

Tata letak yang susunan elemen visualnya membentuk sudut kemiringan. 

15. Informal Balance Layout 

Jenis layout yang  tampilannya merupakan suatu perbandingan yang tidak 

seimbang. 

16. Brace Layout 

Unsur-unsur dalam layout yang membentuk letter L. Posisi bentuk L-nya bisa 

saja terbalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong. 
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17. Two Mortises Layout 

Tata layout yang pengaplikasiannya menghadirkan dua inset yang masing-

masing memvisualkan secara deskriptif mengenai hasil penggunaan/detail 

dari produk yang ditawarkan. 

18. Quadran Layout 

Bentuk layout yang tampilannya dibagi menjadi empat bagian dengan volume 

yang berbeda. 

19. Comic Script Layout 

Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga membentuk komik, 

lengkap dengan captionnya. 

20. Rebus Layout 

Susunan layout yang menampilkan perpaduan antara gambar dan teks 

sehingga membentuk suatu cerita. 

 

2.7 Tagline 

Knapp (2002:136) mendefinisikan tagline sebagai lini ekspresif yang 

digunakan untuk mengklarifikasi atau mendramatisir manfaat-manfaat emosional 

dan fungsional dari merek bagi para pelanggan dan pelanggan potensial. Tagline 

memberitahu konsumen bagaimana mereka diharapkan akan merasakan tentang 

merek tersebut. 

Tagline dapat digunakan untuk membantu mengkomunikasikan titik 

perbedaan perusahaan dengan para pesaing. Dalam beberapa hal tagline tagline 

digunakan untuk memposisikan kembali suatu merek. 


