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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1      Promosi 

 Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran 

suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan 

komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang 

memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai 

barang maupun jasa yang dihasilkan untuk konsumen, segala kegiatan itu 

bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat 

konsumen dalam mengambil keputusan membeli di perusahaan tersebut. Untuk 

memperjelas tentang pengertian promosi, berikut ini beberapa definisi tentang 

promosi. 

 Menurut Tjiptono (2000:219): “Pada hakikatnya promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran”. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya Kotler (2002:41) 

menyatakan bahwa : “Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan yang menonjolkan keistimewaan-keistimewaan produknya yang 

membujuk konsumen sasaran agar membelinya”. 
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3.1.1 Tujuan Promosi  

 Tujuan promosi adalah untuk mempengaruhi suatu konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk meningkatkan volume penjualan, di segi lain ada 

juga dari promosi yaitu menjual suatu barang atau jasa. Dalam promosi kita tidak 

hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga 

menginginkan komunikasi yang mampu menciptakan suasana/keadaan dimana 

para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Dengan demikian promosi 

yang akan dilakukan haruslah selalu berdasarkan atas beberapa hal sehingga 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Tjiptono (2000:222) tujuan 

promosi diantaranya adalah : 

a. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (Category need). 

b. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada 

konsumen  

   (Brand awareness). 

c. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (Brand attitude). 

d. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (Brand puchase intention). 

e. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain (Puchase facilitation). 

f. Menanamkan citra produk dan perusahaan (Positioning). 

 Menurut Goh (2003:138), tujuan promosi secara sederhana bisa 

dipersempit menjadi tiga jenis tujuan : 
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a. Memberikan informasi pelanggan tentang produk atau fitur baru seperti    

menciptakan  kebutuhan. 

b.   Mempengaruhi pelanggan untuk membeli merek orang lain. 

c. Mengingatkan pelanggan tentang merek, yang termasuk memperkuat 

penetapan ancangan merek. 

 Menurut Basu Swastha dan Irawan (2001:353) mengemukakan Tujuan 

Promosi adalah : 

a. Modifikasi, Tingkah laku Kegiatan promosi yang dilakukan sebagai usaha 

untuk merubah tingkah laku yang sudah ada. Penjualan akan selalu 

berusaha memberikan kesan baik pada produk yang dijualnya. 

b. Memberitahu, Kegiatan promosi ditujukan untuk memberitahukan pasar 

yang dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat 

informasi umumnya lebih sesuai dilakukan pada tahap-tahap awal di 

dalam siklus kehidupan produk. Kiranya hal ini merupakan masalah 

penting untuk meningkatkan permintaan. Sebagai orang tidak akan 

membeli barang atau jasa sebelun mereka mengetahui produk tersebut dan 

apa faedahnya. Promosi yang bersifat memberitahukan penting bagi 

konsumen karena dapat membantu pengambilan keputusan untuk 

membeli. 

c. Membujuk, Promosi yang bersifat membujuk kurang disenangi orang 

namun xxiv kenyataannya sekarang ini banyak yang muncul adalah 

promosi yang bersifat membujuk. Promosi seperti ini diarahkan untuk 

mendorong pembelian. Sering perusahaan tidak ingin meperoleh 
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tanggapan secepatnya tetapi lebih mengutamakan untuk menciptakan 

kesan positif. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pengaruh 

dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembeli. 

d. Mengingatkan, Promosi yang bersifat mengingatkan, dilakukan untuk 

mempertahankan merk produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan 

selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti 

hak perusahaan berusaha untuk paling tidak mempertahankan pembeli 

yang ada. Jadi secara singkat promosi berkaitan dengan upaya bagaimana 

orang dapat mengenal produk perusahaan, lalu memahaminya berubah 

sikap, menyukai, dan yakin untuk membeli. 

3.2 Media 

 Pengertian Media menurut Purnamawati dan Eldarni (2001 : 4), Media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Gerlach dan Ely 

(1971), menjelaskan bahwa Media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Selain itu, AECT 

(Association of Education and Communication Technology, 1977) memberi 

batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Dijabarkan juga oleh Djamarah (1995 : 136) 

bahwa  “Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai Tujuan pembelajaran”.  
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 Media menurut pengertian kamus adalah sebuah alat, sarana komunikasi, 

penghubung, atau yang terletak diantara dua pihak. Media memiliki beragam 

pengertian, karena adanya perbedaan sudut pandang, maksud, dan tujuan. 

3.3 Media Promosi 

 Media Promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu 

produk atau jasa atau  image atau perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih 

dikenal masyarakat lebih luas. Media promosi yang paling tua adalah media dari 

mulut ke mulut. Media ini memang sangat efektif, tetapi kurang efisien karena 

kecepatan penyampainanya kurang dapat diukur dan diperkirakan. 

 Media promosi yang klasik berupa brosur, poster, booklet, leaflet, 

spanduk, baliho, billboard, neon box, standing banner, kartu nama, kop surat, 

seragam pegawai, jam dinding, poster di mobil/truk, piring/gelas, iklan di tv, 

radio, spanduk terbang (ditarik pesawat), balon udara, iklan di media cetak, daftar 

menu, daftar harga dan sebagainya. Tidak ada satupun media yang sangat tepat. 

Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Artinya, jika kita hanya 

menggunakan satu media untuk mempromosikan produk kita, jelas secara pasti 

efektifitasnya menjadi terbatas. 

3.4 Jenis Media Promosi 

 Jenis-jenis media promosi di bagi menjadi tiga kategori, yaitu : 

1. Media ATL ( Above The Line ) 

Media Above The Line adalah media-media promosi yang posisinya 

berada di lini atas. Hal ini disebabkan media promosi yang termasuk 
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dalam lini atas ini memerlukan budget yang sangat besar. Namun dapat 

menjangkau target pasar yang sangat luas. Contoh : televisi, koran, radio, 

billboard, dan lain-lain. 

2. Media BTL ( Below The Line ) 

Media Below The Line adalah media-media promosi yang posisinya 

berada di lini bawah. Hal ini disebabkan karena media promosi yang 

termasuk dalam lini bawah tidak memerlukan budget yang besar, langsung 

tepat sasaran dan jangkauan target pasarnya sempit. Contoh : Pamflet, 

flyer, poster, brosur, Social Media dan lain-lain. 

3. Media TTL ( Trough The Line ) 

Bila diperhatikan di sekitar kita, memang banyak kegiatan yang tidak bisa 

dikatakan eksklusif lagi. Ada kegiatan ATL yang mengandung unsur BTL. 

Atau sebaliknya, BTL yang mengandung unsur ATL. Contoh ATL dengan 

BTL adalah 10 iklan sebuah brand di majalah yang sekaligus ditempeli 

sample produknya. Sedangkan contoh BTL dengan ATL adalah seperti 

kegiatan event di outlet tertentu yang disebarluaskan lewat iklan radio dan 

sms. Wilayah abu-abu atau ‘grey area’ itulah yang mendorong timbulnya 

istilah baru, yaitu ’Through the Line’ atau TTL. Istilah ini secara harafiah 

berarti ‘cakupan dari ujung satu ke ujung lainnya’. Istilah TTL 

diperkenalkan untuk menjembatani pihak perusahaan jasa komunikasi 

periklanan yang ingin membuat gambaran kongkrit terhadap segmen jasa 

kreatif komunikasi yang ditawarkannya. Contoh : Ambient Media. 

 

 



25 
 

 

 

3.5 Desain Grafis 

 Menurut Richard Hollis desain grafis adalah suatu pekerjaan membuat 

atau menggunakan dan mengaturnya pada suatu media untuk menyampaikan ide. 

Desain grafis menurut Prof. Affendi adalah merancang. Menciptakan bentuk, 

susunan garis, bidang, warna, dan tekstur. Termasuk dalam memilih unsur-unsur 

tersebut kemudian mengubahnya menjadi suatu bentuk yang mengandung kaidah, 

rasa nilai estetik dari wujud yang diinginkan. Desain grafis adalah bidang seni 

yang paling universal. Berada disekitar kita mengidentifikasi semua aspek dalam 

lingkungan kita. 

 Desain grafis hadir dalam berbagai fungsi, merukan suatu ciri yang 

membedakan suatu dengan yang lainnya. Tanpa desain proses dan rangkaian, 

penstrukturan dan pengorganisasian tulisan dan gambar tidak dapat dibedakan 

(Quentin Newark). Kata grafis berasal dari bahasa yunani yaitu graphien yang 

berarti menulis. Dalam diklat kuliah dasar-dasar desain, unsur-unsur desain 

meliputi :  

1. Garis 

a. Bersifat geometris seperti garis lengkung, garis lurus, dan lainnya. 

b. Garis yang bersifat sebagai pengikat ruang, massa, warna, dan bentuk. 

Garis ini pada hakikatnya tidak ada dan tidak jelas, secara tergambar 

tidak terlihat dan lebih merupakan ilusi. 

c. Garis-garis untuk suatu konsep desain untuk pembuatan layout 

2. Ruang 

a. Berbentuk dua atau tiga dimensi yang telah disusun atau diubah. 
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b. Pengikat, penghubung, atau penerus yang membentuk suatu pesan 

batas. 

c. Ruang desain yang menghiasi dalam konsep desain 2 demensi yang 

nantinya akan diterapkan ke media cetak dan media digital. 

3. Warna 

a. Sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat dari sentuhan 

gelombang-gelombang cahaya pada retina mata. 

4. Kombinasi warna yang akan memberi kesan menarik untuk sebuah desain 

promosi dan terkandung unsur-unsur psikologi warna 

5. Tekstur 

a. Berhubungan dengan permukaan suatu bentuk, definisi desain setiap 

kurun waktu mengalami proses pengembangan dan disusun 

berdasarkan konteksnya. 

b. Tekstur untuk sebuah desain layout promosi sehingga terkesan 

menarik. 

3.6  Teori Komunikasi 

 Menurut Carl Hoveland, komunikasi merupakan suatu proses dimana 

suatu pihak (individu atau kelompok) mengirimkan rangsangan berupa lambing 

atau bahasa kepada pihak lain dengan tujuan merubah perilakunya. Menurut 

Laswell secara umum komunikasi terdiri dari : 

 1. Komunikator (sumber) 

 2. Komunike (pesan) 
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 3. Komunikan (sasaran) 

 4. Media (alat penyalur) 

 5. Efek (akibat) 

 Desain yang di pakai dalam proses pembuatan desain media promosi buku 

katalog produk Lawang Agung adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan atau 

sebagai suatu  media promosi (marketing) dalam suatu perusahaan yang bergerak 

di bidang pusat kurma dan perlengkapan Haji/Umroh. Serta penyampaian suatu  

informasi yang mencakup dari unsur-unsur komunikasi tersebut yaitu sumber, 

pesan, sasaran, alat penyalur, akibat yang semua terbentuk dalam suatu desain 

layout promosi. 

3.7 Teori Periklanan 

 Menurut Courtland L. Boye dan William. F. Arrens (contemporary 

advertising) ada empat elemen dalam periklanan yaitu : 

 1. Target audience 

 2. Product concept 

 3. Communication media 

 4. Advertising message 

 Periklanan adalah bentuk komunikasi masa yang dibiayai sponsor tertentu 

dengan menggunakan media masa untuk membujuk atau mempengaruhi. Menurut 

Frank Jefkins, periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif 

yang diarahkan ke calon pembeli yang paling potensial. Hal-hal yang harus 
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diperhatikan dalam periklana adalah penggunaan huruf yang baik ditambah 

fotografi dan ilustrasi yang disesuaikan subjek dan harus dapat ditampilkan dalam 

beberapa media publikasi berbeda baik ukuran atau bentuk.  

 Dalam pengaplikasian desain yang dibuat untuk proses pembuatan desain 

grafis untuk layout promosi buku katalog produk Lawang Agung  adalah 

pengguanaan desain layout yang elegant sebagai background dan tatanan font-font 

dan ilustrasi  yang dipakai sebagai desain untuk pemanis dalam typografi, warna 

sebagai penambah suasana dalam suatu desain dan teknik photography desain, 

bagaimana kita akan mengambil suatu gambar yang pada nantinya akan di pakai 

untuk ditambahkan pada desain promosi baik itu dalam media cetak (brosur, 

banner, iklan koran, majalah) atau pun dalam media digital (internet). 

 Dan dalam teori periklanan pembuatan desain grafis untuk layout promosi 

buku katalog produk Lawang Agung  memiliki diantaranya adalah : 

1. Target audience 

Desain yang ditujukan pada kalangan menengah yang akan berbelanja 

di Lawang Agung, supaya menjadi  center of view ketika melihat suatu 

desain yang menarik dan membuat seseorang tertarik untuk membeli 

produk yang ditawarkan dalam buku katalog tersebut. 

2. Product Concept 

Produk yang ditawarkan adalah perlengkapan Haji dan Umroh dengan 

memiliki concept desain tampilan katalog yang elegant sehingga 

terkesan menarik dan disertai dengan edukasi tentang ibadah Haji dan 

Umroh. 
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3. Communication media 

Media komunikasi yang akan disertakan dalam pembuatan desain 

garafis untuk layout promosi Lawang Agung adalah desain buku 

katalog produk perlengkapan Haji dan Umroh. 

4. Advertising message 

Pesan iklan yang di utamakan dalam design ini untuk mempromosikan 

produk-produk utama yang dibutuhkan calon konsumen saat akan 

melakukan Haji atau Umroh. 

3.8 Prinsip Desain 

 Prinsip-prinsip desain membantu menentukan bagaimana menggunakan 

elemen desain. Prinsip-prinsip desain membantu untuk menggabungkan berbagai 

elemen desain ke dalam  tata letak/layout yang baik. Unsur dan prinsip desain, 

merupakan kerangka awal untuk merancang perwajahan sebuah media. Unsur dan 

prinsip desain harus kita pahami satu-persatu. Mulai dari garis, warna, hingga 

pemahaman tentang kesatuan (unity) dan keserasian (harmony) dalam kaidah 

prinsip desain. 

 Unsur-unsur desain yang mengandung estetika itu adalah : 

 1. Garis (line) 

 2. Bentuk (form) 

 3. Warna (colour) 

 4. Ruang (space) 
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 5. Tekstur (textures) 

  6. Skala/Ukuran (size) 

 Sedangkan prinsip-prinsip desain terdiri dari : 

1. Proporsi atau Skala 

Perbandingan atau pertimbangan skala adalah perbandingan skalanya tidak 

terlalu mencolok. 

2. Keseimbangan Simetrik atau Asimetrik 

Keseimbangan letak unsur cetak 100% terhadap garis poros. 

3. Kontras Tapi Tidak Berlebihan atau Paradoks  

Pernyataan yg seolah-olah bertentangan (berlawanan) dng pendapat umum 

atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran, bersifat 

paradoks dalam hal pengaturan warna. 

4. Aksentuasi 

Pengutamaan, penitikberatan, sedangkan point of interest penekanan pada 

minat/daya tarik jadi ada hal yang harus diutamakan, hal itu tergantung 

pada daya tarik si pencipta karya, hal itu baik pada warna, skala dan 

sebagainya 

5. Harmoni 

Pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat, keselarasan, dan keserasian 

harus ada antara irama dan gerak, maka harus ada keserasian dalam men-

create sebuah karya. 

6. Ritme 

Keteraturan mebuat pola maupun skala serta warna 
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7. Repetisi 

Berupa pengulangan yang dapat diterapkan dalam melakukan perancangan 

asal jangan berlebihan. 

       8.  Berkesinambungan 

Ciptakan segala sesuatu yang berkelanjutan, tidak berhenti di tengah jalan. 

terus berkarya 

8. Unity 

Kesatuan membantu semua elemen seperti milik mereka bersama. 

Menyatukan elemen elemen oleh kelompok yang saling berdekatan 

sehingga terlihat seperti milik bersama. 

3.9 Layout 

 Prinsip layout antara lain urutan, penekanan, keseimbangan, kesatuan, dan 

konsistensi. Urutan menunjuk pada aliran membaca. Penekanan menunjuk pada 

objek-objek penting dalam urutan pembacaan. Keseimbangan menunjuk pada 

pembagian berat ruang, termasuk ruang isi dan kosong (ruang sela). Kesatuan 

menunjuk pada usaha menciptakan kesatuan objek, termasuk ruang secara 

keseluruhan. Konsistensi menunjuk pada kontrol estetik tampilan keseluruhan. 

Konsistensi kian terasa pada penerbitan berkala. Konsistensi selain sebagai 

kontrol estetik terutama berguna bagi koordinasi keseluruhan material yang 

dilayout. 

Disamping lima prinsip di atas, terdapat dua prinsip lagi yang penting 

terutama untuk layout penerbitan berkala. Dua prinsip tersebut yaitu konstanta 
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dan variabel. “Konstanta adalah elemen-elemen yang konstan, elemen yang 

selalu dipertahankan. Sedangkan variabel adalah elemen-elemen yang berubah”. 

Konstanta dan variabel memperjelas prinsip konsistensi. 

Masih menurut Hendri Hendratman dalam Guruh diterangkan bahwa 

desain yang baik adalah tergantung dari pengaturan pada tiap elemenelemen yang 

ada. Layout dibuat untuk mempermudah agar pesan jadi mudah dimengerti. Ini 

adalah bagian dari komunikasi, tidak sekedar seni, atau mempercantik tampilan 

saja. Layout adalah bentuk pengaturan beberapa elemen yang menjadikan pesan 

lebih berarti. pada periklanan, ini termasuk headline, bodycopy, ilustrasi, dan 

berberapa elemen pendukung lainnya. Ketika elemen-elemen itu diatur 

sedemikian rupa, dan pembaca pesan itu senang melihat pengaturan tersebut, 

begitu juga pesan itu tersampaikan dengan baik, berarti itulah sebuah layout yang 

baik. Penempatan elemen desain dengan cara yang sembarangan akan jarang 

menghasilkan desain yang baik. Membuat layout perlu diperhatikan adanya 

elemen-elemen yang mendukung antara lain garis, bentuk, warna, tekstur. Pada 

tata letak sebuah perwajahan baik itu berupa iklan majalah, brosur, desain web, 

perlu dibuat suatu komposisi yang menarik agar enak dilihat. Layout sendiri 

mempunyai 2 pengertian : 

1. Pengaturan beberapa elemen pada iklan cetak. 

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

pencetakan. 

Ada beberapa pengertian terhadap keberadaan sebuah layout. Ketika 

berbicara pada perencanaan membuat direct mail, buku, brosur, layout ini 



33 
 

 

 

dinamakan dummy. Dan ketika berbicara pada perencanaan membuat TV 

Commercial, layout ini dinamakan storyboard. 

Layout adalah cara untuk memvisualkan sebuah iklan. Visualisasi dimana 

sebuah teks itu diletakkan, headline, ilustrasi/foto, logo, nama perusahaan, dan 

berbagai elemen penting yang mendukung pada penyampaian informasi tersebut. 

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

(ilustrasi/foto), dan logo perusahaan. 

3.10 Tipografi 

 Dalam hal ini huruf yang tersusun dalam sebuah alfabet merupakan media 

penting komunikasi visual. Media yang membawa manusia mengalami 

perkembangan dalam cara berkomunikasi. Komunikasi yang berakar dari simbol-

simbol yang menggambarkan sebuah objek (pictograph), berkembang menjadi 

simbol-simbol yang merepresentasikan gagasan yang lebih kompleks serta konsep 

abstrak yang lain (ideograph). Kemudian berkembang menjadi bahasa tulis yang 

dapat dibunyikan dan memiliki arti (phonograph-setiap tanda atau huruf 

menandakan bunyi). Bentuk/rupa huruf tidak hanya mengidentifikasi sebuah 

bunyi dari suatu objek. Bentuk atau rupa huruf tanpa disadari menangkap realitas 

dalam bunyi. Lebih dari sekedar lambang bunyi, bentuk/rupa huruf dalam suatu 

kumpulan huruf (font) dapat memberi kesan tersendiri yang dapat mempermudah 

khalayak menerima pesan atau gagasan yang terdapat pada sebuah kata atau 

kalimat. Dapat dibayangkan bila huruf tidak pernah ada, dalam penyampaian 

sebuah pesan atau gagasan pasti akan membutuhkan waktu yang lama, dan bisa 
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dibayangkan bila bentuk/rupa huruf seragam atau sama. Jangankan dapat memberi 

sebuah kesan dan menyampaikan sebuah pesan, terbaca pun tidak. 

 Huruf menjadi sesuatu yang memiliki makna ganda, huruf dapat menjadi 

sesuatu yang dapat dilihat (bentuk atau rupa huruf) dan dapat menjadi sesuatu 

yang dapat dibaca (kata/kalimat). Selain itu huruf memiliki makna yang tersurat 

(pesan/gagasan) dan makna yang tersirat (kesan). Selain itu pengaruh 

perkembangan teknologi digital yang sangat pesat pada masa kini membuat 

makna tipografi semakin meluas. Menurut Rustan (2001:16) tipografi dimaknai 

sebagai “Segala disiplin yang berkenaan dengan huruf”. 

3.11 Ilustrasi 

 Ilustrasi adalah proses untuk menciptakan tampilan sebuah publikasi, 

presentasi atau di situs web yang menarik, dengan cara logis. Ketika desain selesai 

maka menarik perhatian, menamba nilai dan meningkatkan minat audiens, simple, 

terorganisir, memberikan penekanan selektif dan menciptakan kesatuan yang 

utuh. (Arwan, 2009). Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan 

keterampilan visual, termasuk didalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, 

pengolahan gambar dan tata letak. Ilustrasi pada awalnya diterapkan untuk media-

media statis, seperti buku, majalah dan brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan 

perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik, yang 

sering kali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi 

pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang ilustrasi. Ilustrasi 

biasa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan 

ruang. 
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3.12 Teori Warna 

 Warna merupakan elemen desain yang sangat berpengaruh dalam 

membantu menjadi komposisi desain menjadi menarik. Menurut Russel dan 

Verrill dalam bukunya Otto Klepprer’s Advertising Procedure (1986, 416) warna 

dapat digunakan untuk beberapa alasan, khususnya dalam periklanan, diantaranya: 

 a. Warna merupakan alat untuk menarik perhatian. 

 b. Beberapa produk akan menjadi realistis, jika ditampilkan dengan 

menggunakan warna. 

 c. Dapat memperlihatkan atau memberikan suatu penekanan pada elemen 

tertentu dalam karya desain. 

d. Warna dapat memperlihatkan suatu mood tertentu yang menunjukan     

akan adanya kesan psikologis tersendiri. 

 Pengaruh warna terhadap manusia secara mendasar setiap warna 

memberikan efek psikologis tertentu bagi manusia secara mental dan emosional. 

Pandangan segi psikologis terhadap warna diantaranya adalah orang yang 

Extrovert lebih banyak terpengaruhi oleh warna daripada bentuk. Iapun cenderung 

memilih warna-warna yang panas, terang, cerah, ceria, dan cemerlang. Sebaliknya 

orang yang Introvert lebih terpengaruh oleh bentuk daripada warna, dan golongan 

warna yang digandrunginya adalah warna-wrana dingin dan nada-nada yang 

kelam. Pengaruh warna pada manusia antara lain pada : 

1. Perasaan. 

Warna muda memberikan perasaan tenang, sunyi, lembut, dan ringan 
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2. Daya tarik seseorang. 

Warna panas dan menyala lebih menarik dari pada warna dingin 

3. Besar kecilnya ukuran. 

Warna tua menyala, lebih memberi kesan mempersempit atau 

memperkecil ruang, sedangkan warna muda memberi kesan lain. 

4. Jarak 

Warna tua menyala memberikan perasaan dekat. 

 Sifat Warna Teori warna menyatakan bahwa warna mempunyai sifat dan 

watak yang sering diasosiasikan dengan suasana, waktu, dan kesempatan. Jadi, 

tiap warna mempunyai sifat-sifat tersendiri yang menunjukkan ciri khasnya. 

 

 

 

 

                            Gambar 3.1 Lingkaran Warna 

                              (Sumber: www.google.co.id) 

 

1. Warna Merah 

Warna merah mempunyai sifat sebagai pelambang kegembiraan dan 

keberanian. Warna merah mempunyai nilai dan kekuatan warna paling 

kuat, hingga dapat memberikan daya tarik kuat yang banyak disenangi 

oleh anak-anak dan wanita. 

 

 

http://www.google.co.id/
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2. Warna Hitam 

Warna hitam adalah lambang penonjolan dan kedudukan, tepat sekali 

dipergunakan untuk pakaian jamuan resmi dalam peristiwa-peristiwa 

penting, seperti wisuda sarjana. 

3. Warna Kuning 

Warna Kuning adalah warna paling bercahaya dan menarik minat 

seseorang. Warna kuning merupakan lambang keagungan dan kehidupan, 

mempunyai sifat kesaktian, kecemburuan, dan keributan. 

4. Warna Putih 

Warna putih mempunyai sifat bercahaya, sering diasosiasikan dengan hal-

hal yang bersifat kesucian dan kebersihan. Warna ini digunakan untuk 

pakaian dokter, juru rawat, dan anak sekolah. 

5. Warna Biru 

Warna biru mempunyai sifat dingin, pasif, dan tenang. Warna ini 

diasosiasikan sebagai lambing ketenangan, pengorbanan dan harapan, 

disenangi oleh seseorang yang berjiwa dewasa dan mantap 

6. Warna Hijau 

Warna hijau mempunyai sifat pasif, disenangi seseorang yang mempunyai 

sifat santai dalam keseharian hidupnya. 

7. Warna Violet 

Warna violet mempunyai sifat dingin yang mengesankan, sering 

disaosiasikan dengan kesedihan, ketabahan, dan keadilan. 
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8. Warna Abu-abu  

Warna abu-abu bisa digunakan sebagai latar belakang yang baik untuk 

segala warna.  

9. Warna Lembut 

Warna lembut yang dimaksud di sini adalah warnamerah muda, biru 

muda, hijau muda. Warna lembut mempunyai sifat cenderung 

menunjukkan sifat kewanitaan yang mendalam. 

10. Warna Pastel 

 Warna yang termasuk pastel adalah warna-warna krem, cokelat muda, 

putih susu, hijau kaki, dan kuning gading. Warna pastel mempunyai sifat 

cenderung menunjukkan sifat kejantanan yang lembut atau mendalam. 

3.13  Buku 

 Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu 

pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah 

lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Seiring dengan 

perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula istilah e-

book atau buku-e (buku elektronik), yang mengandalkan perangkat 

seperti komputer meja, komputer jinjing, komputer tablet, telepon seluler dan 

lainnya, serta menggunakan perangkat lunak tertentu untuk membacanya. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat kata kitab yang diserap dari bahasa Arab, 

yang memiliki arti buku. Kemudian pada penggunaan kata tersebut, kata kitab 

ditujukan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. 

Biasanya kitab merujuk kepada jenis tulisan kuno yang mempunyai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku-e
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_meja
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_jinjing
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Teks
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
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ketetapan hukum, atau dengan kata lain merupakan undang-undang yang 

mengatur. Istilah kitab biasanya digunakan untuk menyebut karya sastra para 

pujangga pada masa lampau yang dapat dijadikan sebagai bukti sejarah untuk 

mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau seperti halnya kitab suci. Kerajaan-

kerajaan di Nusantara pada masa lampau memberi kedudukan yang penting bagi 

para pujangga untuk menceritakan kehidupan dan kekuasaan raja-raja pada waktu 

itu untuk diriwayatkan dengan cara ditulis. 

3.15 Katalog 

Katalog berasal dari bahasa Indonesia berasal dari kata Catalog dalam 

bahasa Belanda, serta Catalogue dari bahasa Inggris. Istilah katalog itu sendiri 

berasal dari frase Yunani Katalogos. Kata bermakna sarana atau menurut, 

sedangkan logos memiliki berbagai arti seperti kata, susunan, alasan dan nalar. 

Jadi katalog dari segi kata bermakna sebuah karya dengan isinya disusun menurut 

cara yang masuk akal. 

Katalog juga dapat di definisikan sebagai daftar koleksi dengan sebuah 

dokumentasi atau beberapa dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. 

Daftar tersebut dapat berbentuk kartu, lembaran, buku atau bentuk lain, yang 

memuat informasi mengenai dokumentasi yang di lampirkan. Katalog juga 

merupakan salah satu media promosi yang terbilang efektif untuk memasarkan 

sebuah produk. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_suci
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pujangga

