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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini membahas tentang teori dan konsep yang mendukung perancangan 

media promosi desain motiongraph sebagai upaya strategi komunikasi perusahaan 

FAK Media. 

2.1  Promosi 

2.1.1  Definisi Promosi 

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperkenalkan suatu perusahaan atau produk dengan tujuan untuk 

mempopulerkan produk tersebut. Hal ini tentunya dilandasi dengan tujuan utama 

yaitu menarik minat konsumen dan pelanggan untuk menggunakan atau 

mengkonsumsi produk atau jasa yang dipromosikan tersebut. Perusahaan tentu 

juga memerlukan kegiatan promosi, untuk memperkenalkan produk dan jasa yang 

dimiliki untuk menarik perhatian klien.  

Menurut Michael Ray (1982) yang diterjemahkan oleh 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 komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan memberikan informasi 

mengenai produk. 
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2.1.2  Tujuan Promosi 

  Dalam mempromosikan produk tentu memiliki tujuan yang efektif. 

Menurut website id.wikipedia,org tujuan Promosi adalah sebagai berikut : 

1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 

2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit/laba. 

3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. 

4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. 

5. Membedakan serta mengunggulkan produk yang dimiliki dibanding produk 

pesaing. 

6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 

7. Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. 

Dari teori diatas maka tujuan promosi pada perusahaan dapat di uraikan 

dalam tiga pokok tujuan. pertama, untuk memperkenalkan perusahaan kepada 

masyarakat luas dalam hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen 

masih belum mengetahui keberadaan perusahaan. Kedua  untuk mendidik para 

pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam 

memanfaatkan produk - produk perusahaan jika hasil riset menunjukkan sebagian 

besar khalayak pengguna atau konsumen belum memahami manfaat produk yang 

dihasilkan perusahaan. Ketiga untuk mengubah citra perusahaan di mata khalayak 

karena adanya produk atau kegiatan baru jika hasil riset menunjukkan khalayak 

belum mengetahui bahwa perusahaan telah menghasilkan produk baru atau 

kegiatan baru. 
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2.2   Media Promosi 

  Media promosi merupakan salah satu bagian dari Bauran promosi 

periklanan. Bauran promosi ini terdiri dari 6 elemen yaitu iklan (advertising), 

promosi penjualan (sales promotion), publikasi/hubungan masyarakat, personal 

selling, direct marketing dan interactive media. Masing-masing elemen dari 

bauran promosi tersebut dipandang sebagai suatu instrument komunikasi 

pemasaran terpadu yang memainkan peran penting. Terutama pada Periklanan 

(advertising). Iklan telah berkembang menjadi sistem komunikasi yang sangat 

penting tidak saja bagi produsen produk atau jasa, namun juga bagi konsumen. 

Media promosi umumnya dibagi menjadi 2 dari jenis yaitu media promosi 

pada umumnya dapat dibagi menjadi Above The Line (ATL) dan Below The Line 

(BTL). 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). Amalia E. Maulana 

(www.amaliamaulana.com) 
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 Above The Line (ATL) 

Periklanan media above the line adalah jenis iklan yang mengharuskan 

pembayaran komisi kepada biro iklan, misalnya tayangan iklan di media cetak, 

TV, radio dan sebagainya. Iklan ini biasanya ini sebagai media utama dalam 

periklanan, yang terdiri dari media TV, radio, surat kabar, majalah dan iklan 

outdoor pada papan reklame (billboard) dimana sebagian besar pengeluaran 

periklanan dibelanjakan untuk kelima media ini. Salah satu media yang paling 

ampuh untuk beriklan yaitu Televisi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan jenis media lain yang sama-sama memiliki daya jangkau yang luas, yaitu : 

Selektif. Televisi dapat menjangkau audiens tertentu tersebut karena 

adanya variasi komposisi audiensi sebagai hasil dari program, waktu siaran, dan 

cakupan geografis.  

  Fokus Perhatian. Siaran iklan televisi akan selalu menjadi pusat perhatian 

audiensi pada saat iklan itu ditayangkan. Selama audiens tidak memencet remote 

controlnya untuk memindah saluran, maka audiens tersebut harus menyaksikan 

tayangan iklan televisi itu satu per satu hingga tayangan program ditayangkan 

kembali.  

Kreatifitas dan Efektif. Televisi menjadi lebih efektif karena dapat 

menunjukkan cara bekerja suatu produk tertentu. Misalnya seperti iklan deterjen 

yang dapat menunjukkan bagaimana bahan pembersihnya mengangkat seluruh 

noda pakaian pada saat dicuci.  

  Prestis. Perusahaan yang mengiklankan produknya di TV biasanya akan 

menjadi sangat dikenal orang. Baik perusahaan yang memproduksi barang 
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tersebut maupun barangnya itu sendiri akan menerima status tersendiri di mata 

masyarakat. Dengan kata lain, produk tersebut mendapatkan prestise tersendiri.  

  Informasi Terbatas. Dengan durasi tayang yang rata-rata adalah 30 detik, 

sebuah perusahaan tidak dapat leluasa untuk menyampaikan banyak informasi 

tentang produk yang mereka tawarkan, jikapun ingin menampilkan tambahan 

informasi berarti perusahaan tersebut harus menambah durasinya menjadi 60 detik 

yang berarti penambahan biaya pula. 

 

 Below The Line (BTL) 

 Below The Line (BTL) atau yang biasa disebut juga sebagai media lini 

bawah merupakan bentuk dari promosi selain Above The Line (ATL). Menurut 

Jefkins (1995:86) BTL adalah aktifitas promosi diluar media konvensional serta 

tidak mengharuskan adanya komisi. Pada dasarnya BTL merupakan media 

promosi yang tidak disiarkan melalui media massa, dan biro iklan tidak 

memungut komisi atas penyiarannya. 

Beberapa jenis media promosi yang termasuk dalam BTL adalah brosur, 

flyer, pamplet, sample produk, event, dan lain sebagainya. Kegiatan BTL sendiri 

biasanya dilakukan untuk menunjang kegiatan ATL yang telah dilakukan 

sebelumnya.  

BTL memiliki jumlah audiensi yang terbatas, tetapi media atau kegiatannya dapat 

memberikan audiens kesempatan untuk merasakan, menyentuh atau berinteraksi 

bahkan langsung action membeli misalnya melalui event, sponsorship, sampling, 

point-of-sale (POS) materials, consumer promotion, trade promotion, dll.  
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2.3 Advertising 

Periklanan (Advertising) adalah suatu proses komunikasi massa yang 

melibatkan sposor tertentu, yakni si pemasang iklan (pemilik sponsor) yang 

membayar jasa sebuah media massa atas penyiaran iklanya. Misalnya melalui 

siaran program televisi. Iklan itu sendiri biasanya di buat atas pesanan si 

pemasang iklan, oleh sebuah agen jasa biro periklanan. Tugas pokok periklanan 

adalah mengkomunikasikan informasi se-efisien mungkin  kepada orang – orang 

yang beratus  ribuan jumlahnya. Pendek kata periklanan adalah metode untuk 

memperkenalkan barang, jasa, atau gagasan kepada publik.(Schindler, 1970:79)  

Setiap pemasangan iklan memerlukan Pemilihan media yang tepat, kita 

harus bisa memutuskan dimana iklan akan di tempatkan. Menentukan 

 keputusan sangat erat hubunganya dengan khalayak sasaranya, jenis 

produk, persediaan dana, dan tujuan kampanye. Hal tersebut sangat penting sekali 

dalam  mengetahui media mana yang bisa digunakan untuk menjangkau khalayak 

sasarannya. 

Dari segi komunikasi penyampaianya, iklan berbentuk Pictorial (berisi 

gambar dan suara) seperti halnya film, televisi merupakan medium yang 

menggunakan cara komunikasi dengan gambar bergerak disertai suara yang di 

proyeksikan ke layar (kaca) atau melakukan penerjemahan alam pikiran dan kata 

– kata kedalam bahasa gambar sehingga memudahkan pemahaman pesan iklan. 

Maka dengan komunikasi audio-visual pesanya akan di mengerti oleh semua 

orang baik mereka yang buta huruf atau berbeda bahasanya. (Suhandang:2010:86) 
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2.4 Strategi Komunikasi Pemasaran dan Teknik Periklanan 

Menurut Suhandang (2010:107) Sudah hakikatnya bahwa periklanan 

adalah salah satu jenis komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk 

mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi dalam arti sikap, sifat, pendapat, dan 

perilaku orang – orang (komunikan) sesuai dengan kehendak pemrakarsa 

komunikasi ini (komunikator). Demikian pula dengan periklanan, sudah tentu 

tujuan utama programnya untuk mempengaruhi khalayak agar mereka mau 

membeli barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan 

penjualan kearah meningkatkan keruntungan yang diperoleh atau  dalam hal ini di 

sebut dengan pemasaran. 

Dalam kegiatan komunikasi di kenal ada empat teknik komunikasi, yaitu 

teknik informatif, instruktif, persuasif, dan human relations. Untuk cara informatif 

khalayak akan menerima informasi tentang barang dan jasa yang di tawarkan. 

Teknik instruktif bisa menggerakan khalayak untuk membeli, namun khalayak 

membelinya dengan terpaksa. Apalagi instruksinya bersifat mengancam. Maka 

kesadaran untuk membeli hanya seketika saja. Cara yang paling efektif dengan 

cara persuasif, khalayak akan menerima atau bahkan mamelihara barang atau jasa 

yang ditawarkan. 

Persuasi adalah kegiatan psikogis dalam mempengaruhi, sifat, pendapat 

sikap dan perilaku seseorang, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Terror, 

boikot, pemerasan, penyuapan, dan sebagainya.Namun persuasi tidak 

menggunakan cara yang demikian untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Melainkan menggunakan cara komunikasi (pernyataan antar manusia) yang 
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berdasarkan pada argumentasi dan  alasan – alasan psikologis. Karenanya dalam 

usaha persuasi membutuhkan empat faktor yaitu kebutuhan, keinginan, dorongan 

jiwa, dan motivasi. (Allen:1941:386) 

2.5  Desain 

Desain yeng tidak menekankan pada fungsi keindahan/estetika, akan tidak 

menarik sehingga hasilnya tidak komunikatif. Menarik atau indah bisa di ukur 

melalui mata (lahir), atau dengan hati (batin). Ibaratnya  anda jika tertarik 

pada seorang wanita bisa karena pandangan pertama (mata) atau dsari 

kepribadianya (hati). Desain bisa menarik karena indah atau dipandang konsepnya 

yang kreatif (Hendratman, 2008:13) 

Keindahan yang di bahas lebih menekankan pada kemampuan mata 

sebagai pengukur dan penilai. Agar desain dapat menarik mata (eye catching) 

diperlukan pengetahuan tentang unsure / komponen desain grafis, antara lain :  

1. Garis 

2. Bentuk (Shape) 

3. Warna, Tekstur dan cahaya 

4. Ilustrasi / Gambar 

5. Huruf / Tipografi 

Jika di analogikan dalam sebuah makanan komponen ini bisa di anggap 

sebagai resep bahan & bumbu masak. Namun tidak semua komponen harus ada 

dan di prioritaskan agar desain menarik, komponen tersebut harus di edit dan di 

komposisikan di layout dengan Prinsip Desain antara lain : 

1. Keseimbangan 

STIK
OM S

URABAYA



16 
 

 

2. Keserasian / harmoni 

3. Proporsi & skala 

4. Irama 

5. Kesatuan dll 

6. Space (Ruang) 

Dengan mempelajari Komponen desain dan Prinsip desain anda akan 

mengetahui lebih jauh tentang factor yang membuat desain menjadi menarik 

secara visual. Pemilihan warna dapat di tentukan dari konsep dan analisa  strategi 

yang sudah di tentukan. 

 

2.6  Motion Graphic 

Menurut website Wikipedia.org, Motiongraph (Motion Graphic) atau 

disebut dengan Gerak grafis adalah grafis yang menggunakan rekaman video atau 

teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak atau rotasi, grafis, dan biasanya 

digabungkan dengan audio untuk digunakan dalam proyek - proyek multimedia. 

Motiongraph biasanya ditampilkan melalui teknologi media elektronik seperti 

bumper acara TV, media pembuka presentasi, credit title film bergerak, Iklan TV 

animasi, dan efek dalam pembuatan manipulasi film atau video. Istilah ini berguna 

untuk membedakan grafis dengan penampilan transformasi perubahan dari waktu 

ke waktu.  

Lingkup istilah Motiongraph melampaui metode yang paling umum, 

digunakan frame-by-frame rekaman dan animasi. Komputer mampu menghitung 

dan mengacak perubahan grafis untuk menciptakan ilusi gerak dan transformasi. 
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Animasi komputer dapat menggunakan RAM (memori komputer) dengan 

tweening secara otomatis, proses rendering perubahan kunci pose dari suatu 

gambar pada waktu yang ditentukan. Kunci pose yang biasanya disebut sebagai 

keyframes. Adobe Flash dan After Effects menggunakan komputer animasi 

tweening serta frame-by-frame animasi dan video.  

Sejarah istilah Motiongraph di mulai karena tidak ada definisi yang 

diterima secara universal, bentuk resmi awal seni ini masih diperdebatkan. Ada 

presentasi yang dapat diklasifikasikan sebagai Motion Graphic pada awal 1800-

an. Mungkin karena salah satu penggunaan pertama dari Istilah "Motiongraph" 

dari animator John Whitney, yang pada tahun 1960 mendirikan sebuah perusahaan 

bernama Motion Graphics Inc. 

Saul Bass mungkin adalah pelopor yang paling signifikan dalam desain 

Motiongraph, dan karyanya menandai awal sebenarnya dari apa yang sekarang 

sering disebut sebagai Motiongraph. Karyanya termasuk urutan judul untuk film 

populer seperti The Man With The Golden Arms (1955), Vertigo (1958), Anatomi 

of a Murder (1959), North by Northwest (1959), Psycho (1960), dan Advise & 

Consent (1962). Desainnya yang sederhana, namun sangat efektif 

dikomunikasikan kedalam suasana film. 

Komputer Menghasilkan Motion graph, Istilah berasal dari video editing 

di komputer, mungkin untuk mengikuti teknologi yang lebih baru. Sebelum 

komputer tersedia secara luas, Motion Graphic yang mahal dan memakan waktu, 

membatasi penggunaannya untuk pembuatan film dan produksi televisi dengan 

biaya yang tinggi. Pada akhir 1980-an sampai pertengahan 1990-an kemahalan 
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dari Motiongraph mulai banyak masuk dalam siaran televisi. Dengan mengurangi 

biaya produksi grafis gerak pada komputer, disiplinnya menjadikan penggunaan 

yang lebih luas. Dengan tersedianya program desktop seperti Adobe After Effects, 

Discreet Combustion, dan Apple Motion, Motiongraph menjadi mudah untuk di 

akses. Modern Character Generator (CG) dari Aston System Broadcast dan 

Chyron‟s Company sudah menggunakan Motion Graphic. 

“Motion Graphic” Istilah ini dipopulerkan oleh Trish dan buku Chris 

Meyer tentang penggunaan Adobe After Effects, berjudul "Menciptakan Motion 

Graphics". Ini adalah awal dari aplikasi desktop yang mengkhususkan diri dalam 

produksi video, tetapi tidak mengedit atau program 3D. Program-program baru 

yang dikumpulkan bersama-sama efek khusus, compositing, dan toolsets koreksi 

warna, dan terutama antara mengedit dan 3D dalam proses produksi. Karena 

G\gagasan "di antara" ini dan gaya yang dihasilkan dari animasi  ini lah mengapa 

kadang-kadang disebut sebagai 2.5D (Mendekati 3 Dimensi) 

Gerak grafis terus berkembang sebagai bentuk seni dengan penggabungan 

menyapu jalur kamera dan elemen 3D. Maxon CINEMA 4D yang dikenal untuk 

kemudahan penggunaan, plugin seperti MoGraph dan integrasi dengan Adobe 

After Effects. Meskipun kompleksitas mereka relatif, Autodesk Maya dan 3D 

Studio Max juga banyak digunakan untuk animasi dan desain grafis bergerak 

(motion graph). Software Maya secara tradisional digunakan untuk high-end efek 

khusus dan animasi karakter termasuk memiliki keuntungan set fitur yang sangat 

kuat dan basis pengguna luas. 3D Studio Max memiliki banyak fitur canggih 

Maya dan menggunakan simpul-partikel berbasis sistem generator mirip dengan 
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Think Plugin Partikel Cinema 4D itu. Ada juga beberapa paket lain di panorama 

Open Source, yang memperoleh lebih banyak fitur dan pakar dalam rangka untuk 

digunakan dalam alur kerja Motion Graphic. Blender dan node editornya menjadi 

lebih dan lebih kuat. 

Banyak animator Motiongraph beberapa paket belajar grafis 3D untuk 

digunakan sesuai dengan kekuatan masing-masing program. Meskipun banyak 

trend Motiongraph itu cenderung didasarkan pada kemampuan sebuah perangkat 

lunak khusus, perangkat lunak ini hanya sebuah alat desainer untuk menyiarkan, 

menggunakan sambil membawa visi hidup. Pinjaman berat dari teknik seperti 

Kolase atau Pastiche tersebut, Motiongraph telah mengintegrasikan banyak teknik 

animasi tradisional juga, termasuk animasi stop-motion, animasi sel atau 

kombinasi keduanya. 

Salah satu alat gerak grafis yang paling populer adalah sistem partikel 

(Particel System), sebuah teknologi Motion Graphic yang digunakan untuk 

menghasilkan elemen animasi ganda. Jenis animasi ini sering disebut sebagai 

animasi prosedural. Sebuah sistem partikel tersedia sebagai plug-in, sebagai 

aplikasi yang berdiri sendiri, atau disertakan sebagai bagian terintegrasi dari paket 

Motiongraph. Partikel poin dalam ruang daripada 3-D atau 2-D yang bisa diwakili 

oleh berbagai stasiun dan animasi objek seperti bola cahaya, klip video, atau 

pilihan teks, untuk beberapa nama. Partikel-partikel yang dihasilkan oleh emitor 

partikel dan dapat dipancarkan dalam jumlah kecil atau dalam ribuan, tergantung 

pada proyek. Antara lain, sebuah emitor partikel dapat berupa satu titik, garis, 

kotak, pesawat atau benda seperti kotak atau bola, meskipun juga dapat 
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memanfaatkan objek kustom untuk melayani emitor, seperti sebagai logo, yang 

misalnya, dapat meledak, meleleh, atau berubah menjadi meniup pasir. Sebuah 

sistem partikel populer untuk Motion Graph khusus oleh Trapcode. 

Contoh lain dari partikel individu yang dapat digunakan dalam jumlah 

besar untuk membuat asap atau kabut dan klip video dari seseorang yang dapat 

ditiru untuk menciptakan adegan keramaian. Partikel dapat dipancarkan sebagai 

item tunggal, meskipun hal ini biasanya digunakan dalam jumlah besar, seperti 

saat membuat asap atau hujan. Mereka dikendalikan oleh kekuatan directional, 

angin dan simulasi gravitasi, benda-benda yang dirancang untuk menarik atau 

mengusir mereka. Atribut terkendali lainnya dapat mencakup hal-hal seperti 

perubahan warna, ukuran, atau transparansi. Tergantung pada sistem, kita juga 

dapat menggabungkan emitter simultan, seperti ketika simulasi ledakan yang 

menggabungkan api, asap dan debu yang beterbangan. Dalam sistem 3-D yang 

canggih, partikel dapat digunakan untuk mengontrol  animasi karakter yang telah 

diartikulasi, contoh dikenali sebagai prajurit di pertempuran dalam film Lord of 

the Rings. 
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