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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  Ikon 

2.1.1  Definisi Ikon 

Defini Icon atau ikon yang dikutip dari sebuah website, adalah bentuk 

yang paling sederhana, karena ia hanya pola yang menampilkan kembali obyek 

yang ditandainya, sebagaimana bentuk fisik obyek itu. Ikon cenderung hanya 

menyederhanakan bentuk, tetapi mencoba menampilkan bagian yang paling 

esensial dari bentuk tersebut. 

Tidak mudah menentukan seberapa mirip seharusnya sebuah ikon terhadap 

obyek yang diwakilinya. Semakin sering kita melihat tanda itu, akan menjadi 

kebiasaan sehingga dengan mudah dikenali sebagai tanda Ikon. Obyek yang 

diikonkan juga mempengaruhi, karena semakin familiar obyek tersebut, semakin 

mudah diikonkan, dan dipahami. Tetapi selalu ada konteks budaya lokal yang 

akan mempengaruhi, sehingga perlu memeriksa apakah budaya tertentu memiliki 

pemahaman yang khusus terhadap sebuah tanda ikon. 

2.2 Kampanye 

2.2.1 Definisi Kampanye 
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Kampanye produk (Product oriented campaigns) merupakan kegiatan 

kampanye yang berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. 

Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra  

positif terhadap produk barang yang diperkenalkan kepada 

publik/masyarakat.Kampanye adalah suatu tindakan yang bertujuan mendapatkan 

pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau 

sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses 

pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye pada prinsipnya 

merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang 

dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau 

dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai 

“serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk 

menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara 

berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” (Venus, 2004:7). Beberapa ahli 

komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah 

yang paling popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi 

(Grossberg, 1998; Snyder, 2002; Klingemann & Rommele, 2002). Hal ini 

didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan 

bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan kedua 

adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena 

praktik kampanye yang terjadi dilapangan.  

 

 

STIK
OM S

URABAYA



10	  
	  

	  

2.3.2 Tujuan Kampanye 

Menurut Anne Gregory yang bersumber dari blog all theory terdapat tujuh 

aturan emas dalam menetapkan tujuan utama kampanye humas (seven golden 

rules of objective setting), yaitu dengan mempertimbangkan: 

1. Tujuan humas 

2. Tujuan perusahaan 

3. Tujuan khusus 

4. Apa yang ingin dicapai 

5. Mentapkan kuantitas (banyaknya) 

6. Alokasi anggaran (berapa anggaran yang digunakan) 

7. Membuat daftar prioritas kampanye. 

2.4 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 
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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 

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. 

2.5 Warna 

Warna yang disesuaikan dengan konsep terpilih adalah warna Merah 

Maroon. Warna merah maroon (campuran merah dan hitam) dapat membentuk 

suasana yang tegas dan anggun (residena.com). Hal ini sangat menyesuaikan 

dengan konsep Sasa dalam bisnis nya untuk selalu berani dengan visi yang jelas. 
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2.6 Tipografi 

 Tipografi yang dipilih adalah tipografi jenis Sans Serif Latin. Jenis huruf 

sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-garis kecil dan bersifat 

solid. Jenis huruf seperti ini lebih tegas, bersifat fungsional dan lebih modern 

seperti yang dikutip dari desainstudio.com.  

2.7  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. 
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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 

berdasarkan pada argumentasi dan  alasan – alasan psikologis. Karenanya dalam 

usaha persuasi membutuhkan empat faktor yaitu kebutuhan, keinginan, dorongan 

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

 

2.8 Promosi 

2.8.1 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 
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oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan memberikan informasi 

mengenai produk. 

 

2.8.2 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 

STIK
OM S

URABAYA



15	  
	  

	  

belum mengetahui bahwa perusahaan telah menghasilkan produk baru atau 

kegiatan baru. 

 

2.8.3 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 
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garis tadi, yang disebut kelompok below the line (BTL). Amalia E. Maulana 

(www.amaliamaulana.com) 

 

 

• 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 
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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 

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.  
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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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