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BAB II 

ANALISIS MASALAH 

 

 

 

2.1 Tinjauan Teori 
 

Proses perumusan dan pembatasan masalahpada branding Kiki 

Koekietelah ditentukan, berikut akan dikupas teori-teori yang mendasari 

perancangan media branding yang ada. Fungsi dari teori adalah membuat 

perencanaan proyek akhir dalam langkah kerja yang lebih terperinci, sistematis, 

dan komprehensif, sehingga branding yang akan dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan teori-teori yang digunakan sebagai acuan. 

Tahap awal dalam perancangan branding beserta medianya dimulai dari 

keistimewaan produk Kiki Koekie itu sendiri, sampai dengan teori-teori yang 

mendukung dan berkaitan erat dalam perancangan media branding Kiki Koekie 

yang dapat menyampaikan, menguraikan, dan meyakinkan masyarakat, 

khususnya kalangan keluarga,terhadap produk Kiki koekie. 

 

2.1.1 Teori Branding 
 

Branding beasal dari kata brand (merek) yang secara harafiah 

merupakan kata benda, yang cenderung berhubungan dengan suatu 

produk atau jasa. Brandingmenurut teori (Kotler,2009:332) yaitu  nama, 

istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, 

yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau 

kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya (membedakan) dari 

barang atau jasa pesaing. Brand, dengan demikian merupakan sebuah 

merek adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dengan cara 

tertentu mendifrensiasikannya dari produk atau jasa lain yang dirancang 

untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Peranbrand mengidentifikasi 

sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen baik 

individu atau organisasi untuk menetapkan tanggung jawab pada 
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pembuat atau distributor tertentu. Arti kegiatan branding adalah sebuah 

usaha untuk memberi kejelasan yang padat. menebar pesona yang 

bersifat positif kepada sebanyak-banyaknya orang agar bisa 

mendapatkan  nilai poin yang lebih dibandingkan yang lain. 

 

2.1.1.1 Jenis Branding 
 

 Branding menurut chron.com dapat dibagi berdasarkan 

jenisnya yaitu sebagai berikut: 
 

1. Product Branding 

Branding produk merupakan hal yang paling umum 

dalam branding. Merek atau produk yang sukses adalah 

produk yang mampu mendorong konsumen untuk 

memilih produk miliknya diatas produk-produk pesain 

lainnya. 
 

 
 

Gambar 2.1 Contoh Product Branding 
  Sumber:premium-joomlathemes.com 

 

2. Personal Branding 

Personal branding merupakan alat pemasaran yang paling 
populer di kalangan publik figure seperti politisi, musisi, 
selebriti, dan lainnya, sehingga mereka memiliki 
pandangan tersendiri di mata masyarakat. 
 



11 
 

 
 

Gambar 2.2 Contoh Personal Branding 
  Sumber:socialmouths.com 

 

3. Corporate Branding 

Corporate branding penting untuk mengembangkan 

reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi semua 

aspek perusahaan terswebut mulai dari produk/jasa yang 

ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap 

masyarakat. 
 

 
 

Gambar 2.3 Contoh Corporate Branding 
  Sumber:hudsonhorizons.com 

 

 



12 
 

4. Geographic Branding 

Geographic branding atau regional bertujuan untuk 

memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika 

nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. 
 

 
 

Gambar 2.4 Contoh Geographic Branding 
  Sumber:gnomeflash.com 

 

5. Cultural Branding 

Cultural branding mengembangkan reputasi mengenai 

lingkungan dan orang-orang dari lokasi tertentu atau 

kebangsaan. 
 

 
 

Gambar 2.5 Contoh Product Branding 
  Sumber:fourseasons.com 
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2.1.1.2 Fungsi Branding 
 

Fungsi atau kegunaan dari brandingakan bervariasi 

menurut jenis branding yang dirancang. Fungsi branding 

menurut situsmuhammadirawansaputra.wordpress.com adalah 

sebagai berikut: 
 

1. Pembeda 

Suatu produk akan memiliki perbedaan dengan 

pesaingnya bila memiliki brand yang kuat, sehingga 

sebuah brand dapat dengan mudah dibedakan dari brand 

yang lain. 
 

2. Promosi dan Daya Tarik 

Produk yang memiliki brandakan dengan mudah 

dipromosikan dan menjadi daya tariknya. Promosi sebuah 

brandakan dengan mudah mempromosikan produknya 

dengan menampilkan logo brand tersebut. 
 
 

3. Pembangun Citra, Pemberi Keyakinan, Jaminan 

Kualitas, dan Prestise 

Sebuah brand juga berfungsi membentuk citra dengan 

memberi alat pengenalan pertama kepada masyarakat. 

Keyakinan, kualitas dan prestise sebuah produk akan 

melekat dalam sebuah brand dari pengalaman dan 

informasi dari produk tersebut. 
 

4. Pengendali Pasar 

Pasar akan mudah dikendalikan oleh brand yang kuat. 

Brand tersebut akan menjadi peringatan bagi para 

kompetitornya untuk mengambil setiap langkah yang 

diambilnya, disamping itu masyarakat akan dengan 

mudah diberi informasi tambahan dengan adanya brand 

yang diingat olehnya. 
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2.1.1.3 Tahapan Branding 
 

Branding yang baik haruslah memperhatikan dan 

mengambil setiap langkah yang tepat, berikut adalah langkah-

langkah atau tahapa kerja dalam branding yang tepat 

menurutforbes.com: 
 

1. Membuat Tagline yang Tepat 

Taglinememegang peran yang vital dalam brandingkarena 

tagline berfungsi agar brand dapat diingatoleh masyarakat 

umum. 
 

2. Berdirikeluar dari keramaian 

Analisa mengenai target audiens dan kompetitor brand 

akan mempermudah mempersiapkan diri 

untukmengidentifikasi di manasebuah 

branddapatberinovasidan membedakan diri dari brand 

lainnya. 
 

3. Mengembangkan Budaya Perusahaan 

Segala prosespelaksanaan dan perekrutansumber daya 

brand harus dilakukan sesuai dengan budayayang dimiliki 

oleh brand tersebut, sehingga terlihat konsistensi sebuah 

visi dalam brand tersebut. 
 

4. Bersabar dengan Merek 

Prosespelaksanaan budayabrand agar terlihat dimata 

masyarakat harus terus menerus dilaksanakan oleh segala 

aspek brand tersebut, meskipunmenghabiskanwaktu bulan 

atau tahununtuk menumbuhkannya. 
 

5. Konsisten 

Aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah brandharuslah 

saling berhubungan, yang harus dikoordinasikan, 

selaras,dandigunakan secara konsisten. 

6. Dapatkan Bantuan 

Proses brandingkerap menghadapi berbagai kendala, jasa 

seorang profesionaldapatmembawa brand melaluiproses 
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untuk melihat sesuatu dengan lebihjelas, mendapatkan 

perspektif yang berbeda, dan cara yangakan 

memungkinkan brand untukmencapai pasarlebih efisien. 
 

7. Menempatkan Orang Pertama 

Brand meliputi keseluruhantimdari tim 

eksekutifhinggakaryawanindividu, yang masing-masing 

melakukan tugasnyamembantubrand membangun 

reputasipositif secara keseluruhan. Masyarakat 

akanberorientasi pada kepedulian sebuah brandterhadap 

pelanggan mereka. 

 

2.1.1.4 Media Branding 
 

Lembaga atau instansi memerlukan berbagai macam 

media dalam merancang brandyang dibuatnya. 

Media,menurut amaliamaulana. com, terbagi menjadi 3 jenis, 

yaitu mediaabove the line, mediabelow the line, dan 

mediathrough the line atau yang dikenal dengan istilah 

ambient media. Tiga jenis media tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: 
 

1. Media Above The Line 

Media above the line merupakan media yang 

memanfaatkan media massa. Media above the line pada 

umumnya merupakan media yang memerlukan biaya sewa 

agar suatu publikasi atau promosi dapat ditayangkan 

melalui media tersebut. Media above the line merupakan 

media ‘tak langsung’ mengenai pemirsa, karena sifatnya 

yang terbatas pada penerimaan pemirsa. Media yang 

termasuk dalam jenis media above the 

linediantaranyaadalah baliho, billboard, spanduk, dan lain 

sebagainya. 
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Gambar 2.6 Contoh Media Above The Line 
  Sumber:2.bp.blogspot.com 

 

2. Media Below The Line 

Media below the line merupakan media yang digunakan 

untuk membantu branding di tingkat retail yang bertujuan 

untuk merangkul konsumen agar menyadari keberadaan 

suatu brand. Media below the line tidak menggunakan 

media massa dalam aktivitasnya. Media yang termasuk 

jenis media below the line adalah sebagai berikut: 
 

a. Flyer 

Flyermerupakan media yang berbentuk sehelai kertas, 

yang tidak terlipat atau tertekuk.Flyer merupakan 

bentuk sederhana dari brosur. 
 

 
 

Gambar 2.7 Contoh Flyer 
  Sumber:jeanobrien.com 
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b. Katalog 

Katalogmerupakan sebuah media berbentuk cetak 

yang berisi variasi dari barang atau jasa apa saja yang 

ditawarkan oleh sebuah lembaga atau instansi. 
 

 
 

Gambar 2.8 Contoh Katalog 
  Sumber:coloribuscom 

 

c. Kartu ucapan 

Kartu ucapan merupakan media yang biasa diberikan 

kepada pelanggan sebagai hadiah, umumnya pada 

hari-hari besar. Hal ini biasa dilakukan oleh 

manajemen hotel dan maskapai penerbangan. 
 

 

 

Gambar 2.9 Contoh Ucapan 
  Sumber:newsindo.com 

 

d. Merchandise 

Merchandise merupakan produk yang diproduksi oleh 

suatu perusahaan bukan sebagai produk yang 

diperdagangkan melainkan untuk dibagikan sebagai 
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hadiah pada pelanggannya. Contoh produk 

merchandise antara lain adalah topi, payung, pin, dan 

lain-lain. 
 

 
 

Gambar 2.10 Contoh Merchandise 
  Sumber:ellenturningpages.blogspot.com 

 

e. X banner 

X-banner merupakan media yang berbentuk 

memanjang secara vertikal, dengan penyangga yang 

berbentuk huruf X atau tanda silang agar dapat berdiri 

di atas permukaan lantai dan sejenisnya. X-banner 

umumnya berbahan dasar vnyl dan plastik keras. 
 

 
 

Gambar 2.11 Contoh X-banner 
  Sumber:ayooprinting.blogspot.com 
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f. Slide presentasi 

Slide presentasi merupakan salah satu media digital 

yang digunakan/ditayangkan pada layar monitor pada 

saat melakukan presentasi. 
 

 
 

Gambar 2.12 Contoh tampilan slide untuk 
presentasi 

  Sumber:menarakreasi.co.id 
l. Website 

Website merupakan media digital yang terdapat di 

dunia maya, yang berisi berbagai informasi dan dapat 

pula digunakan untuk keperluan komersil, untuk 

menawarkan barang maupun jasa. 
 

 
 

Gambar 2.13 Contoh tampilan website 
  Sumber:dawhois.com 

 

m. Plang 

Plangmerupakan papan yang memuat data atau 

keterangan tentang suatu hal. 



20 
 

 

 
 

Gambar 2.14 Contoh Plang 
  Sumber:videogamesindonesia.com 

 

n. Stand pameran 

Standpameran merupakan lokasi yang telah 

disediakan oleh penyelenggara pameran kepada 

peserta pameran. 
 

 
 

Gambar 2.15 Contoh Stand pameran 
  Sumber:standpamerandijakarta.blogspot.com 

 

o. Triangle flag 

Triangle flag merupakan bendera berukuran kecil, 

berbentuk segitiga, dan berbahan dasar platik, 

Triangle flag pada umumnya ditampilkan dalam 

jumlah banyak. 
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Gambar 2.16 Contoh Triangle flag 
  Sumber:aliexpress.com 

 
 

3. Ambient Media 

Ambient media merupakan salah satu media terbaru dalam 

dunia periklanan. Ambient media memiliki cara bertutur 

yang berbeda dibandingkan dengan media-media promosi 

konvensional. Semangat yang dibawa oleh ambient media 

adalah memberikan pengalaman yang tak terlupakan 

kepada khalayak. Ambient media pada umumnya berusaha 

untuk menggugah emosi khalayak dengan mengangkat ide 

yang lucu, horor, hal-hal yang menjijikan, atau bentuk 

ekspresi emosional lain. Ambient media merupakan 

perpaduan berbagai elemen estetik yang dalam eksekusi 

pengerjaannya memanfaatkan elemen ruang publik di 

sekitar media tersebut ditampilkan. 
 

 
 

Gambar 2.17 Contoh Ambient Media 
  Sumber:farenova.com 
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2.1.2 Teori Pengembangan Pesan 
 

  Teori berikutnya yang digunakan dalam proses perancangan 

branding adalah teori pengembangan pesan. Teori ini pengembangan 

pesan membahas dua hal yaitu, strategi pesan, dan copywriting. 

 

2.1.2.1 Strategi Pesan 
 

Strategi pesan adalah sebuah strategi yang digunakan dalam 

sebuah branding untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan 

menggunakan metode-metode tertentu. Pesan yang dibuat dalam 

branding memiliki tujuan sebagai berikut. 
 

1. Promote Brand Recall 

Strategi pesan ini dibuat untuk meningkatkan brand 

awareness dari suatu produk, merek, atau perusahaan dalam 

benak audience.Metode yang dapat digunakan dalam 

membangun strategi ini adalah sebagai berikut: 
 

a. Repetition ads 

Repetition ads merupakan iklan yang menggunakan 

pengulangan berupa suatu pengikat, sehingga brand 

awareness dapat terbangun dari pengikat tersebut. 
 

 
 

Gambar 2.18 Contoh Promote Repetition ads 
 Sumber: adsofjapan.com 
 

 

b. Slogan and jingle ads  

Slogan and jingle adsmerupakan iklan yang 

menggunakan slogan atau jingle sebagai pengikatnya. 
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Gambar 2.19 Contoh Promote Slogan and jingle ads 
 Sumber: Coolrain44.wordpress.com 

 

2. Link Key Attributes to the Brand Name 

Strategi ini memfokuskan pada keunikandari suatu produk 

atau merek sebagai pesan utama yang disampaikan kepada 

audience. 
 

 
 

Gambar 2.20 Contoh Unique Selling Preposition 
 Sumber: creativecalix.tmblr.com 

 

Metode yang biasa digunakan dalam strategi ini adalah 

dengan menonjolkan unique selling preposition dari produk 

yang sedang dipromosikan. 
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3. Persuade the Consumer 

Strategi pesan ini dibuat dengan tujuan untuk membujuk 

audience melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat 

pesan.Metode yang dapat digunakan untuk strategi ini 

adalah sebagai berikut: 
 

a. Reason-why ads 

Reason-why ads merupakan iklan yang 

mengungkapkan fakta dan alasan mengapa audience 

harus membeli suatu produk atau melakukan suatu aksi. 
 

 
 

Gambar 2.21 Contoh Reason-Why Ads 
 Sumber: retargeter.com 

 

b. Hard-sell ads 

Hard-sell adsmerupakan iklan yang membujuk 

audience untuk membeli produk tertentu dengan cara 

mencantumkan harga, potongan harga, atau masa 

berlaku dari suatu promosi. 
 

 
 

Gambar 2.22 Contoh Hard-Sell Ads 
 Sumber: visit4ads.com 

 

c. Comparasion ads 

Comparasion adsmerupakan iklan yang 

membandingkan suatu produk dengan produk 

pesaingnya. 
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Gambar 2.23 Contoh Comparasion Ads 
 Sumber: visit4ads.com 

d. Testimonial ads 

Testimonial ads merupakan iklan yang mencantumkan 

pernyataan dari salah satu atau beberapa konsumen 

yang puas terhadap produk tertentu. 
 

 
 

Gambar 2.24 Contoh Testimonial Ads 
 Sumber: peta. org 

 

e. Demonstration ads 

Demonstration ads merupakan iklan yang dibuat 

dengan mendemonstrasikan keunggulan atau keunikan 

dari produk tersebut. 
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Gambar 2.25 Contoh Demonstration Ads 
 Sumber: typepad.com 

f. Infomercial ads 

Infomercialads merupakan iklan yang dibuat seperti 

sebuah presentasi mengenai keunggulan suatu produk, 

biasanya berupa video dan digunakan dalam program 

TV shopping. 
 

 
 

Gambar 2.26 Contoh Infomercial Ads 
 Sumber: boston.com 

 

4. Affective Association 

Strategi pesan ini melibatkan perasaan atau emosi dari 

audience dan mencocokan emosi tersebut dengan barang, 

jasa, atau perusahaan yang melakukan promosi atau 

publikasi.Metode yang dapat digunakan dalam membuat 

strategi pesan ini adalah sebagai berikut: 
 

a. Feel good ads 

Feel good ads merupakaniklan yang dibuat dengan 

memproyeksikan emosi dari audience sehingga barang, 
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jasa, atau perusahaan yang diiklankan terlihat baik 

meskipun dalam iklan tersebut tidak banyak 

mengungkap fakta. 
 

 
 

Gambar 2.27 Contoh Feel Good Ads 
 Sumber: peta.org 

 

b. Humour ads 

Humour ads merupakaniklan yang dibuat dengan 

menambahkan unsur humor dalam pesan yang 

disampaikan. 
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Gambar 2.28 Contoh Humour Ads 
 Sumber: k3hamilton.com 

 

c. Sex-appeal ads 

Sex-appeal ads merupakan iklan yang dibuat dengan 

menambahkan unsur ketertarikan seksual dalam pesan 

yang disampaikan. 
 

 
 

Gambar 2.29 Contoh Sex-appeal ads 
 Sumber: ries.typepad.com 

 

5. Scare Consumer into Action 

Strategi pesan yang dibuat untuk menakuti audience dengan 

fakta yang menakutkan, sehingga audience melakukan 

sesuatu seperti yang diinginkan oleh komunikator. 
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Gambar 2.30 Contoh Fear Appeal Ads 
 Sumber: techinasia.com 

 

Metode yang biasa digunakan dalam strategi ini adalah fear 

appeal ads, dimana dalam metode ini ditunjukkan visual 

yang dapat menimbulkan rasa takut bagi audience yang 

melihatnya, sehingga diharapkan audience tersebut 

bertindak sesuai dengan yang diinginkan komunikator. 
 

6. Change Behavior by Inducing Anxiety 

Strategi pesan ini dibuat dengan tujuan mengubah kebiasaan 

dari audience dengan cara menciptakan kecemasan berupa 

akibat apabila audience tidak mengubah 

kebiasaannya.Metode yang digunakan dalam membuat 

strategi pesan ini adalah sebagai berikut: 
 

a. Anxiety ads 

Anxiety ads merupakan iklan yang memunculkan rasa 

khawatir dalam pribadi seseorang. 
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Gambar 2.31 Contoh AnxietyAds 
 Sumber: whereexcusesgotodie.com 

 

b. Social anxiety ads 

Social anxiety adsmerupakan iklan yang memunculkan 

rasa khawatir dari suatu kelompok sosial mayarakat. 
 

 
 

Gambar 2.32 Contoh Social Anxiety ads 
 Sumber: ibelieveinadv.com 

 

7. Transform Consumption Experiences 

Strategi pesan ini dibuat dengan menginformasikan kepada 

audience bahwa ada pengalaman baru yang ditawarkan oleh 

suatu produk atau jasa yang dipromosikan. 
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Gambar 2.33 Contoh Transformational Ads 
 Sumber: aughplaydesign.com 

 

Metode yang digunakan dalam membuat strategi pesan ini 

adalah transformational ads, yaitu dengan menunjukan 

inovasi dari produk yang dapat menawarkan suatu 

pengalaman baru dari konsumen yang memakai produk 

tersebut. 
 

8. Situate the Brand Socially 

Strategi pesan ini dibuat dengan membuat sebuah merek 

dekat dengan situasi sosial sehari-hari yang dialami oleh 

audience, sehingga terkesan dekat dengan audience.Metode 

yang dapat digunakan untuk membuat strategi ini adalah 

sebagai berikut: 
 

a. Slice of life ads 

Slice of life ads merupakan iklan yang dibuat dengan 

kesan yang memunculkan bagian dari kehidupan 

sehari-hari audience. 

 
 

Gambar 2.34 Contoh Slice of Life Ads 
 Sumber: kidsmediacentre.c 
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b. Branded entertainment, product placement, short 

internet films, madison & vines 

Branded entertainment, product placement, short 

internet films, madison & vines merupakan metode 

yang dibuat dengan cara menempatkan pesan suatu 

produk di tempat-tempat yang dekat dengan kehidupan 

sehari-sehari dari target audience. 
 

 
 

Gambar 2.35 Contoh brandedentertainment, product 
placement, short internet films, madison & 
vines 

 Sumber: 3.bp.blogspot.com 
 

9. Define the Brand Image 

Strategi ini dibuat untuk membangun citra dari suatu produk 

atau perusahaan dengan cara melakukan kampanye iklan 

dengan tema yang konsisten.Metode yang digunakan dalam 

membangun strategi pesan ini adalah image ads, yaitu iklan 

yang dibuat dengan tujuan mengangkat citra dari produk 

atau perusahaan. 
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Gambar 2.36 Contoh Image Ads 
 Sumber: swa.co.id 

 

2.1.2.2 Teori Copywriting  
 

Copywriting merupakan sebuah penghubung antara calon 

konsumen dengan kegiatan membeli. Jenkins (dalam 

Agustrijanto, Copywriting, 2002:19) berpendapat bahwa 

copywriting merupakan hasil karya seorang copywriter yang 

berbentuk karangan-karangan iklan yang dibuat semenarik 

mungkin, dimana kata-kata yang terangkum dalam kalimat 

merupakan kata-kata yang dapat membangun headline dan 

pesan. Naskah copywriting dapat dikatakan berhasil apabila 

copywriting yang dibuat mudah diingat oleh 

konsumen.Copywriting yang dibuat dalam setiap iklan haruslah 

berlandaskan azas copywritng seperti yang diatur dalam Tata 

Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Azas tersebut 

adalah sebagai berikut. 
 

1. Copywriting yang dibuat haruslah jujur, bertanggungjawab, 

dan tidak bertentangan dengan hukum. 

2. Pesan dalam copywriting yang dibuat tidak menyinggung 

perasaan dan martabat suatu negara, suku, agama, ras, 

golongan, adat, dan budaya manapun. 

3. Naskah copywriting harus dijiwai azas persaingan sehat. 
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Struktur dalam pembuatan copywriting harus diperhatikan 

agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh 

konsumen. Struktur dalam copywriting adalah sebagai berikut. 
 

1. Menggugah 

Pesan yang dimuat dalam copywriting dalam pembuatannya 

harus mencermati kebutuhan konsumen, sehingga 

copywriting yang dibuat dapat menjadi solusi dari 

kebutuhan konsumen, selain menjadi solusi, hal ini dapat 

menjadikan konsumen merasa mendapat perhatian dari 

pembuat pesan atas masalah yang sedang dihadapi. 
 

2. Informatif 

Copywriting yang dibuat untuk sebuah iklan haruslah 

memiliki informasi yang jelas, bersahabat, rinci, 

komunikatif, dan tidak bertele-tele. 
 

3. Persuasif 

Pesan yang dibuat dalam sebuah copywriting haruslah 

memiliki kalimat yang membuat konsumen nyaman, 

senang, dan tentram, sehingga konsumen akan mulai 

tergerak untuk melalukan hal yang diinformasikan. 
 

4. Bertenaga Gerak 

Kalimat yang dibuat dalam copywriting harus memiliki 

komposisi kata-kata yang membimbing konsumen untuk 

menghargai waktu penawaran. 
 

5. Memiliki Penyelesaian Akhir 

Copywriting harus tersusun dari kata-kata yang dapat 

membantu konsumen untuk mendapatkan barang ataupun 

jasa yang diinformasikan. 

 

 

 



35 
 

Copywriting terdiri atas 3 elemen, yaitu headline, 

subheadline, dan body copy. Elemen dalam copywriting 

diuraikan sebagai berikut. 
 

1. Headline 

Headline adalah judul atau kepala dari sebuah promosi atau 

publikasi yang menjadi bagian penting terutama untuk 

promosi atau publikasi dalam media cetak. Headline 

memiliki guidelines tersendiri dalam pembuatannya, yaitu: 

a. Harus persuasif. 

b. Menarik minat. 

c. Memberikan informasi yang maksimal. 

d. Dibatasi maksimal 8 kata. 

e. Jika diperlukan, dapat mencantumkan nama merek.  

f. Menarik audience untuk membaca body copy. 

g. Menarik audience untuk mencermati visual yang 

disajikan. 

h. Jangan pernah mengubah typeface. 

i. Jangan pernah bergantung pada body copy. 

j. Buat agar headline tetap sederhana dan lazim. 
 

Headline yang dibuat memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari 

headline adalah sebagai berikut. 

a. Memberi kabar tentang suatu merek. 

b. Menegaskan klaim dari suatu merek. 

c. Memberi nasehat kepada audience. 

d. Memilih target prospek. 

e. Membangun rasa penasaran audience. 

f. Membangun emosi. 

g. Mengidentifikasi suatu merek. 
 

2. Subheadline 

Subheadline adalah pernyataan tertulis untuk sedikit 

menjelaskan headline dan menjadi penghubung headline 

dengan body copy. Subheadline memiliki beberapa fungsi 

sebagai berikut. 
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a. Membantu menjelaskan headline. 

b. Menyampaikan informasi penting yang tidak 

disampaikan dalam headline. 

c. Menyampaikan key selling point atau informasi lain 

dengan cepat. 

d. Merangsang audience untuk membaca keseluruhan 

informasi. 

e. Semakin panjang body copy, maka semakin layak untuk 

menggunakan subheadline. 
 

3. Body copy 

Body copy adalah teks yang mengulas uraian dari pesan-

pesan yang hendak disampaikan kepada audience. Body 

copy memiliki beberapa teknik dalam pembuatannya 

sebagai berikut. 

a. Straight-line copy, atau body copy yang menyampaikan 

informasi secara langsung. 

b. Dialog. 

c. Testimonial atau pernyataan kepuasaan konsumen. 

d. Direct response copy.  
 

Body copy memiliki guidelines tersendiri dalam 

pembuatannya. Guidelines dari body copy adalah sebagai 

berikut. 

a. Jika body copy dalam Bahasa Inggris, gunakan present 

tense. 

b. Menggunakan nomina dan verba tunggal. 

c. Menggunakan verba aktif. 

d. Menggunakan kata-kata dan frasa yang familiar. 

e. Memiliki variasi panjang kalimat dan/atau paragraf. 

f. Melibatkan audience. 

g. Menyediakan informasi pendukung untuk informasi-

informasi yang sulit dipercaya. 

h. Menghindari informasi yang klise atau superlatif. 
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2.1.3 Teori Fotografi 
 

Fotografi, yang berasal dari kata Yunani yaitu "photos" yang 

berarti cahaya, dan "Grafo" yang berarti melukis/menulis. Fotografi 

adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. 

Fotografi memiliki pengertian proses atau metode untuk menghasilkan 

gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya 

yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling 

populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera, tanpa cahaya, tidak 

ada foto yang bisa dibuat. 

Prinsip fotografi adalah memokuskan cahaya dengan bantuan 

pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. 

Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat 

akan menghailkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki 

medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa). Fotografi dmembutuhkan 

intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan gambar, digunakan 

bantuan alat ukur berupa lightmeter. Seorang fotografer setelah 

mendapat ukuran pencahayaan yang tepat dapat mengatur intensitas 

cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO speed), 

diafragma (aperture), dan kecepatan rana (speed). Kombinasi antara 

ISO, diafragma dan speed disebut sebagai pajanan (exposure). Kini era 

fotografi digital dimana film tidak digunakan, maka kecepatan film yang 

semula digunakan berkembang menjadi Digital ISO. 
 

 

2.1.3.1 FotografiBerdasarkan Teknik 
 

Fotografi berdasarkan tekniknya dapat diklasifikasikan  

sebagai berikut: 
 

1. Deph of Field 

Deph of field merupakan teknikfotografi yang 

mengutamakan ruang tajam. Tingkat estetis dari 

teknikfotografi deph of field terletak pada kemiripan 

gambar dengan objek yang digambar. 
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Gambar 2.37 Teknik fotografi deph of field 
  Sumber:artisticrealism.com  

 
 

2. Panning 

Panning merupakan teknik fotografi yang menekankan 

kesan gerak pada foto dengan cara membidik objek yang 

bergerak. 
 

 
 

Gambar 2.38 Contoh fotografi panning 
  Sumber:micronhero.com  

 
 
 

3. Slow and Stop Action 

Slow and stop motion merupakan gayafotografi yang 

memperlihatkan/menangkap gerakan objek, atau 

membekukannya. 
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Gambar 2.39 Teknik fotografi slow and stop action 
  Sumber:freehdwall.com 

 

4. Zooming 

Zooming merupakan teknik fotografi yang memberikan 

kesan gerak dengan mengubah panjang fokus lensa. 
 

 
 

Gambar 2.40 Teknik fotografi zooming 
  Sumber:toonpool.com  
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5. Bulb 

Bulb merupakan teknik fotografi yang menekankan 

kecepatan rana, yang dapat diatur sesuai dengan waktu yang 

kita inginkan untuk menangkap sebuah gambar. 
 

 

 
 

Gambar 2.41 Teknik fotografi bulb 
  Sumber:fineartamerica.com 

 

 

 

2.1.4 Teori Persepsi Visual 
 

Persepsi visual dimengerti sebagai kemampuan untuk 

menterjemahkan apa yang dilihat oleh mata.Persepsi hasil visual tersebut 

dikenal dengan istilahpenglihatan. Teori persepsi visual yang umum 

digunakan dalam proses perancangan visual adalah teori Gestalt. Teori 

Gestalt membahas lima hal yaitu proximity(kedekatan posisi), 

similarity(kesamaan bentuk), closure (penutupan bentuk), continuity 

(kesinambungan pola)dan figure ground(bentuk dan latar balakang).Lima 

hal tersebut menuntun seorang desainer untuk dapat merancang suatu 

desain dengan baik. Teori tersebut biasa digunakan dalam perancangan 

desain logo, layout, packaging dan lain-lain termasuk media-media 

publikasi. TeoriGestaltmenurut desainstudio.comadalah sebagai berikut : 
 

1. Closure (Penutupan Bentuk)  

Prinsip closure bertujuan untuk mengisi kekosongan suatu pola objek 

atau pengamatan yang tidak lengkap. Manusiasecara 

perceptualcenderung menutup, melengkapi objek yang tidak utuh 
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dengan tujuan untuk meningkatkan keteraturan dan kestabilan, 

sehingga suatu objek akan dianggap utuh walaupun bentuknya tidak 

lengkap/tertutup sepenuhnya. 
 

 
 

Gambar 2.42 Contoh Closure 
  Sumber:bitebrands.blogspot.com 

 

2. Similarity (Kesamaan Bentuk) 

Individu cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai 

suatu kesatuan. Objek atau elemen yang sama terlihat sebagai satu 

kelompok yang ditentukan oleh kesamaan bentuk, warna, dan ukuran. 
 

 
 

Gambar 2.43 ContohSimilarity 
  Sumber:bitebrands.blogspot.com 

 
 

 

3. Proximity (Kedekatan Posisi) 
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Proximity merupakanpengelompokan yang terbentuk karena adanya 

hubungan unsur-unsur yang saling berdekatan (baik waktu maupun 

ruang), dalam bidang pengamatan dipandang sebagai satu bentuk 

tertentu. 
 

 
 

Gambar 2.44 ContohProximity 
  Sumber:bitebrands.blogspot.com 

 

4. Continuity (Kesinambungan Pola) 

Continuitymenunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah 

melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi 

meskipun stimulus yang diterima tidak lengkap/utuh.Continuity atau 

kesinambungan pola juga dapat menuntun/mengarahkan pandangan 

mata seseorang kepada fokus yang diinginkan dan dapat menjaga 

konsistensi dalam sebuah perancangan visual. Kesinambungan pola 

tidak hanya diterapkan pada bentuk saja tetapi warna dan elemen 

visual lainnya yang dapat mempengaruhi cara kerja mata. 
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Gambar 2.45 ContohContinuity 
  Sumber:bitebrands.blogspot.com 

 

5. FigureGround(Bentuk dan Latar Belakang) 

Memahami figure groundmerupakan salah satu cara mengenali 

perbedaan antara objek satu denganyang lain. Figure groundadalah 

bentuk dari kecenderungan manusia menganggap bahwa setiap bidang 

pengamatan dapat dibagi dua yaitu figure (bentuk) dan ground (latar 

belakang). Prinsip figure ground menggambarkan bahwa manusia 

secara sengaja maupun tidak akanmemilih serangkaian stimulus, mana 

yang dianggapnya sebagai figure dan mana yang dianggap sebagai 

ground. 
 

 
 

Gambar 2.46 ContohFigure Ground 
  Sumber:bitebrands.blogspot.com 

 

 

 

2.1.5 Teori Desain Grafis 
 

Danton Sihimbing MFA, dalam bukunya yang berjudul Tipografi 

dalam Desain Grafis(2009 :7 )mengatakan bahwa desain grafis 

merupakan bidang yang penuh dengan tantangan kreatif dan artistik. 

Desain grafis memecahkan masalah komunikasi yang ditugaskan 

kepadanya dan memaksa pemirsanya menangkap gagasan tertentu. 

Desainer grafis pada umumnya banyak memanfaatkan gambar, foto, 
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simbol, dan berbagai bentuk bahasa dan elemen visual. Desain yang baik 

adalah tercapainya komunikasi visual sebagai tujuan desainer kepada 

sasaran yang dituju, dengan menggunakan elemen-elemen dasar yang 

baik akan menghasilkan karya yang baik pula. Teori desain grafis 

menurut situs winhart.wordpress.commemiliki empat prinsip yang dapat 

membantu desainer untuk dapat merancang karya grafis yang baik. 

Prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
 

2.1.5.1 Penekanan 

 Prinsip penekanan merupakan suatu hal yang penting 

dalam merancang karya grafis, karena berhasil atau tidaknya 

pesan yang disampaikan tergantung pada penekanan antara 

elemen visual utama dan elemen visual lainya. Fungsi dari 

prinsip penekanan adalah mata pembaca dapat menangkap isi 

pesan tergantung apa yang dilihatnya, dengan penekanan, mata 

pembaca dapat terfokus pada pesan yang diberikan dengan 

mengesampingkan elemen pendukung dalam pesan tersebut. 

 
 

 
 

 

 
 

2.1.5.2 Kesatuan 
 

Prinsip kesatuan adalah menyelaraskan semua elemen 

baik elemen visual maupun tipografi dalam satu rancangan 

karya, sehingga karya lebih terlihat secara kesatuan dalam 

Gambar 2.47 Contoh Penekanan 
  Sumber:gnrtr.com 
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menyampaikan pesan. Prinsip kesatuan lebih memfokuskan 

pada elemen visual yang meliputi komponen-komponen 

seperti warna, tekstur, bentuk, dan karakter yang seragam. 

 

 
 

Gambar 2.48 ContohKesatuan 
  Sumber:keithcakes.com.au 

 

 

 

2.1.5.3 Keseimbangan 

Keseimbanganantara elemen visual yang menjadi visual 

utama dengan elemen visual pendukung lainnya, serta 

keseimbangan gelap, terang, garis tebal dan tipis pada karya 

grafis. Prinsip keseimbangan ini memiliki dua pendekatan 

dasar untuk menyeimbangkan, yaitu pertama pendekatan 

simetris, pendekatan yang lebih memfokuskan pada 

penempatan visual supaya seimbang antara sisi kanan dan sisi 

kiri. Keseimbangan kedua pendekatan asimetris, pendekatan 

yang menggunakan warna, nilai, ukuran, bentuk dan tekstur 

sebagai unsur penyeimbang. 
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Gambar 2.49 ContohKeseimbangan 
  Sumber:winhart.wordpress.com 

 

2.1.5.4 Irama 
 

Irama adalah pola berulangan pada elemen yang dipakai. 

Pola elemen yang diulang bervariasi berupa bentuk, ukuran 

dan posisi elemen tersebut. Irama juga berfungsi untuk 

membangun suasana atau kesan yang akan diperlihatkan. 
 

 
 

Gambar 2.50 ContohIrama 
  Sumber:winhart.wordpress.com 

 

2.1.6 Teori Visual 
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Teori visual merupakan teori yang tidak bisa lepas dari 

perancangan karya grafis, teori visual membantu desainer 

untuk menentukan visual yang akan dirancang dalam sebuah 

karya grafis. Teori visual memiliki beberapapoin penting yang 

harus diperhatikan desainer dalam merancang karya grafis. 

Poin dalam teori visualmenurut situs desainstudio.commeliputi 

bentuk, gaya visual, bahasa visual, gaya gambar, warna, 

tipografi, grid system danlayout.Delapanpoin tersebut akan 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 
 

2.1.6.1 Bentuk 
 

Bentuk adalah bidang yang tercipta karena 

dibatasi oleh garis, perbedaan warna, adanya gelap 

terang ataupun perbedaan tekstur. Bentuk memiliki 

arti dan makna tersendiri tergantung dari bentuk dan 

budaya yang membentuknya. Desain grafis 

mempelajari bahwa bentuk tidak hanya 

mendefinisikan sebuah obyek tetapi juga dapat 

mengkomunikasikan sebuah gagasan.Bentuk juga 

dapat digunakan untuk menarik respon dari 

seseorang.Bentuk yang efektif akan secara psikologi 

memotivasi, menginspirasi dan memberikan 

tantangan kepada seseorang tetapi terkadang 

seseorang tidak menyadari akan hal tersebut.Bentuk 

terbagi menjadi 2 bagian yaitu bentuk 2 dimensi dan 

bentuk 3 dimensi.Bentuk dan bagiannya akan 

dibahas secara terperinci sebagai berikut: 
 

1. Bentuk 2 Dimensi 

Bentuk 2 dimensi adalah bentuk yang memiliki 

panjang dan lebar namun tidak memiliki 

volume, biasanya bentuk hanya dapat dinikmati 

dari satu sisi.Bentuk 2 dimensi ini memiliki 

beberapa bentuk, tetapi hanya memiliki 3 
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bentuk dasar yaitu lingkaran, persegi dan 

segitiga  
 

 
 

Gambar 2.51 Contoh Bentuk 2 Dimensi 
  Sumber:thinktep.wordpress.com 

 

2. Bentuk 3 Dimensi 

Bentuk 3 dimensi adalah bentuk yang memiliki 

tinggi, lebar dan panjang (volume) dan dapat 

dinikmati dari segala sisi. Bentuk 3 dimensi 

digunakan untuk melihat kedalaman atau 

ketebalan suatu benda seperti buku, packaging, 

box dan lain-lain. Bentuk 3 dimensi saat ini 

sering digunakan dalam proses layout sebuah 

rancangan desain agar tidak terlihat kaku dan 

terkesan futuristik. 
 

 



49 
 

 

Gambar 2.52 ContohBentuk 3 Dimensi 
  Sumber:thinktep.wordpress.com 

 

2.1.6.2 Gaya Visual 
 

Gaya visual merupakan suatu cara merealisasikan ide atau 

gagasan kedalam sebuah media dengan bahasa visual. Ilmu 

desain grafis menjelaskan bahwa gaya visual sangat 

mempengaruhi proses penyampaian informasi  dan dapat 

mempengaruhi faktor psikologiseseorang. Gaya visual 

dipengaruhi oleh elemen-elemen visual yaitu, garis, ruang, 

bentuk, tipografi, tekstur dan warna. Gaya visual sangat 

beragam, namun terdapat beberapa gaya visual yang sering 

digunakan dalam perancangan sebuah desain, berikut adalah 

beberapa contoh gaya visual : 
 

1. Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan salah satu cara menyampaikan suatu 

ide, informasi dan lain-lain, dengan menggunakan bentuk 

atau gambar. Ilustrasi juga bertujuan untuk mempermudah 

seseorang dalam mencerna sebuah informasi, karena otak 

manusia lebih mudah menerjemahkan gambar 

dibandingkan tulisan. 
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Gambar  2.53 Contoh Ilustrasi 
  Sumber:spraygraphic.com 

 

2. Fotografi 

Fotografi merupakanproses melukis/menulis dengan 

menggunakan media cahaya. Alat paling populer untuk 

menangkap cahaya adalah kamera, tanpa cahaya 

tidakakan ada foto yang tercipta. 
 

 
 

Gambar 2.54 Contoh Fotografi 
  Sumber:mark-elliott-photography.co.uk 

 

 

 

3. Simplicity 
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Simplicity merupakan suatu keadaan, kondisi, maupun 

bentuk dimana meringkas segala sesuatu yang ada 

menjadi lebih sederhana sekaligus bermakna.Simplicity 

berupaya meminimalisir informasi sepadat dan seakurat 

mungkin, sehingga audiens dapat menerima dengan cepat. 

Simplicity pada penerapannya membutuhkan kematangan 

desainer, baik itu secara teoritis maupun praktis.   
 

 
 

Gambar 2.55 Contoh Tampilan Layout Simplicity 
  Sumber:ricoromeo.wordpress.com 

 

4. Tipografi 

Tipografi merupakan representasi visual dari sebuah 

bentuk komunikasi verbal dan merupakan properti visual 

yang pokok dan efektif. Tipografi dalam sebuah media 

terapan visual merupakan faktor yang membedakan antara 

desain grafis dan media ekspresi visual lain seperti 

lukisan. Nilai fungsional dan nilai estetik yang terkandung 

dalam huruf memiliki potensi untuk menterjemahkan 

atmosfir-atmosfir yang tersirat dalam sebuah komunikasi 

verbal, yang dituangkan melalui abstraksi bentuk-bentuk 

visual. Tiap bentuk huruf dalam sebuah alfabet memiliki 
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keunikan fisik yang menyebabkan mata manusia dapat 

membedakan antara huruf ‘M’ dengan ‘P’ atau ‘C’ 

dengan Q. Kejadian ini disebabkan oleh cara matamelihat 

korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang 

lain. 
 

 
 

Gambar 2.56 Contoh Desain Tipografi 
  Sumber:artext.co.uk 

 

5. Lettermark 

Lettermark adalah gaya visual yang terdiri dari huruf 

depan nama dan tidak lebih dari 3 huruf. Lettermark 

biasanya didesain secara stylizeuntuk dapat 

menggambarkan sesuatu. 
 

 
 

Gambar 2.57 Contoh Lettermark 
  Sumber:famouslogos.org 

 

 

 

6. Abstrak 
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Seni abstrak adalah salah satu jenis kesenian kontemporer 

yang tidak menggambarkan obyek dalam dunia asli, tetapi 

menggunakan warna dan bentuk dalam cara non-

representasional. Abstrak pada awal abad ke-20lebih 

digunakan untuk mendeskripsikan seni seperti kubisme 

dan seni futuristik. 
 

 
 

Gambar 2.58 Contoh Abstrak 
  Sumber:cianellistudios.com 

 

2.1.6.3 Bahasa Visual 
 

Bahasa visualmerupakanmetode penyajian informasi 

dalam bahasa visual yang berpedoman pada istilah-istilah yang 

ada pada bahasa verbal. Bahasa visual memerlukan unsur 

visual yang efektif, bergaya dan berdaya guna. Bahasa visual 

yang lazim digunakan dalam rancangan sebuah desain adalah 

sebagai berikut : 
 

1. Simile atau Persamaan 

Simile merupakan bahasa kiasan berupa pernyataan satu 

hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata 

pembanding. Bahasa kiasan dapat mempergunakan benda 

atau objek sebagai media pembadingnya. Simile atau 

persamaan sering digunakan dalam dunia periklanan 

untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki dua arti 

atau ambigu. 
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Gambar 2.59 Contoh Gambar Simile 
  Sumber:thespacebetween.edublogs.org 

 

2. Metafora 

Metafora merupakan bahasa kiasan sejenis perbandingan 

namun tidak menggunakan kata pembanding.  
 

 
 

Gambar 2.60 Contoh Gambar Metafora 
  Sumber:admadness.co 

 

 

 

 

 

3. Personifikasi 
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Personifikasi adalah gaya bahasa yang mempersamakan 

benda-benda dengan manusia, punya sifat, kemampuan, 

pemikiran, perasaan, seperti yang dimiliki dan dialami 

oleh manusia. 
 

 
 

Gambar 2.61 Contoh Gambar Personifikasi 
  Sumber:behance.net 

 

4. Alegori 

Alegori merupakanbahasa visual yang menjelaskan 

sesuatu tidak secara harafiahmelainkan menggunakankata 

kiasan berbentuk lukisan atau cerita. Alegori merupakan 

metafora yangdikembangkan. 

 
 

Gambar 2.62 Contoh Gambar Alegori 
  Sumber:linkarsitektur.com 

 

5. Alusi 

Alusi merupakangaya bahasa yang memanfaatkan 

kesamaan antara hal satu dengan yang lain untuk 

menyindir salah satu pihak tertentu. 
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Gambar 2.63 Contoh Gambar Alusi 
  Sumber:facebook.com/TrollFootballOfficial 

 

6. Eponim 

Eponim merupakan gaya bahasa yang 

memanfaatkankemiripan antara sifat suatuhal dengan hal 

yang lain. 
 

 
 

Gambar 2.64 Contoh Gambar Eponim 
  Sumber:desainstudio.com 

 

7. Metonimia 

Metonimia merupakan gaya bahasa yang menggunakan 

visualisasi berdasarkan asosiasi antara bentuk dengan 

bentuk lain. 
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Gambar 2.65 Contoh Gambar Metonimia 
  Sumber:kateharding.net 

 

8. Sinestesia 

Sinestesia merupakan gaya bahasa visual yang 

menterjemahkan cerapan indera-indera manusia selain 

indera penglihatan. 
 

 
 

Gambar 2.66 Contoh Gambar Sinestesia 
  Sumber:cerebrocurioso.blogspot.com 
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9. Hiperbola 

Hiperbola merupakan gayabahasa berupa pernyataan yang 

berlebihan dan secara sengaja dibesar-besarkan. 
 

 
 

Gambar 2.67 Contoh Gambar Hiperbola 
  Sumber:marcofolio.net 

 

10. Simbolisme 

Simbolisme merupakan gayabahasa visual yang 

menggambarkan sesuatu dengan simbol dan telah 

mendapatkan kesepakatan bersama sehingga memiliki 

makna tunggal. 
 

 
 

Gambar 2.68 Contoh Gambar Simbolisme 
  Sumber:multiply.com 

 

11. Anthropomorphisme 

Anthropomorphismemerupakan gaya bahasa 

yangmenghidupkan hewan atau tumbuhan dengan 

memasukkan karakteristik manusia ke dalam 

pribadihewan atau tumbuhan tersebut. Subyek 
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anthropomorphismedigambarkan sebagai makhluk dengan 

motivasi manusia, dapat berpikir dan berbicara. 
 

 
 

Gambar 2.69 Contoh GambarAnthropomorphisme 
  Sumber:dakkeh.tk 

 

12. Onomatopoeia 

Onomatopoeiamerupakan gaya bahasa yang 

menggunakan kata atau sekelompok kata untuk 

menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkan. 
 

 
 

Gambar 2.70 Contoh Gambar Onomatopoeia 
  Sumber:vappingo.com 
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2.1.6.4 Gaya Gambar 
 

Gaya gambar menurut situs 

serpong.kompas.commerupakan sebuahkarya seni berupa 

goresan tangan yang diklasifikasikan menurut cara seseorang 

menuangkan idenya ke dalam sebuah gambar.Gaya 

gambardapat menceritakan sesuatu hal baik berupa suasana, 

ide, atau perasaan ke dalam media seni. Gaya gambar di 

seluruh dunia dapat diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi 

utama yaitu kartun, semikartun, realis, dan fine art sebagai 

berikut : 
 

1. Kartun 

Kartun merupakan gaya gambar yang memiliki arti gaya 

gambar yang lucu. Gaya gambar kartun dapat 

diklasifikasikan lebih dalam lagi berdasarkan asal dari 

cerita dalam kartun tersebut seperti halnya kartun Eropa 

bebeda dengan kartun Asia.  
 

 
 

Gambar 2.71 Contoh Gambar Kartun 
  Sumber:comicbookbin.com 

 

2. Semi Kartun 

Semi kartun atau juga sering dikenal dengan istilah semi 

realis merupakan gaya gambar yang menggabungkan gaya 

gambar kartun dengan gaya gambar realis. Karikatur 
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merupakan ciri paling khas dalam gaya gambar semi 

kartun. Gaya gambar semi kartun dapat diklasifikasikan 

lebih dalam lagi berdasarkan kemampuan menggambar 

realis dan kartun yang digabungkan. 
 

 
 

Gambar 2.72 Contoh Gambar Semi Kartun 
  Sumber:animepaper.net 

 

3. Realisme 

Gaya gambar realis merupakan gaya gambar yang dibuat 

semirip mungkin dan cenderung mendekati anatomi dan 

fisiologi, postur tubuh, wajah, dan ras dari manusia, 

satwa, tumbuhan, atau makhluk cerdas lainnya. Gaya 

gambar realis menampilkan gaya gambar manusia yang 

mengarah pada wajah ras dimana gambar tersebut berasal. 
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Gambar 2.73 Contoh Gambar Realis 
  Sumber:comicorange.gr 

 

4. Fine Art 

Gaya gambar fine artmerupakan gaya gambar yang 

menggambarkan sesuai dengan apa yang timbul di pikiran 

orang yang menggambarnya, tidak peduli orang tersebut 

memiliki latar belakang seni atau tidak. Tujuan dari 

pembuatan gaya gambar fine art adalah rasa seni itu 

sendiri tanpa diikat oleh bentuk kartun, semi kartun, dan 

realis. Gaya gambar fine art  juga tidak terikat oleh aturan 

perspektif, pencahayaan, maupun shading Hasil gambar 

fine artcenderung dekoratif dan abstrak. 
 

 
 

Gambar 2.74 Contoh Gambar Fine Art 
  Sumber:designalmic.com 
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2.1.6.5 Warna 
 

   Teori warna menurut situs ahlidesain.com ditemukakan 

pada tahun 1831 melalui teori Brewster. Teori tersebut 

menyatakan bahwa warna-warna yang terdapat di alam dapat 

disederhanakan menjadi empat kelompok warna yaitu warna 

primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna netral. 

Kelompok warna tersebut sering disusun dalam lingkaran yang 

dikenal dengan nama lingkaran Brewster. Lingkaran warna 

Brewster mampu menjelaskan teori kontras warna 

(komplementer), split komplementer, triad, dan tetrad. Warna 

menurut teori Brewster adalah  sebagai berikut : 
     

1. Warna Primer  

Warna primer merupakan warna dasar,yaitu warna yang 

bukan merupakancampurandari warna-warna lain. Warna 

primer meliputi magenta, cyan, dan kuning,sementara 

warna lainnyaterbentuk atas kombinasi warna-warna 

primer. Manusia berpendapat warna primer tersusun atas 

warna merah, kuning, dan hijau,namun setelah penelitian 

lebih lanjut dapat diketahui bahwa warna primer terdiri 

dari magenta, cyan, dan kuning. 
 

 
 

Gambar 2.75 Warna Primer 
  Sumber:ahlidesain.com 
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2. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan warnayang dihasilkanatas 

pencampuran warna-warna primer dengan proporsi 

1:1,misalnya warna jingga merupakan hasil 

percampuranwarna merah dengan warna kuning, 

sementara warna hijau adalah percampuran warna biru 

dan warna kuning. 
 

 
 

Gambar 2.76 Warna Sekunder 
 Sumber: ahlidesain.com 

 

3. Warna Tersier 

Warna tersier merupakan warna yang dihasilkan atas 

percampuran salah satu warna primer dengan salah satu 

warna sekunder, misalnya warna jingga kekuningan 

dihasilkan atas pencampuran warna kuning dan warna 

jingga. 
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Gambar 2.77 
 

Warna Tersier 
Sumber:desainstudio.com 

 

4. Warna Netral 

Warna netral merupakan warna yang dhasilkan 

ataspercampuran tiga warna dasar dengan proporsi 1:1:1. 

Warna netralkerapdijumpai sebagai penyeimbang atas 

warna-warna kontras di alam. Hasil campuran yang tepat 

pada umumnyaakan menuju warna hitam. 
 

Warna dapat dibagi lagi ketika warna berada dalam 

tampilan monitorcomputer, hal tersebut disebabkan karena 

pengurangan cahaya. Warna di monitor komputer dapat dibagi 

sebagai berikut: 
 

1. Warna CMYK 

Modelwarna CMYK berdasar pada light-absorbing 

quality dari tinta yang mencetak secara tertulis. CMYK 

juga dapat disebut subtractive-color karena cahaya putih 

membentur tinta tembus cahaya, panjang gelombang 

tertentu kelihatan diserap (berkurang), saat yang lain 

dipantulkan kembali ke mata. Warna CMYK 

membutuhkan warna black(K) karena pigmen cyan 

murni(C), magenta(M) dan yellow(Y) dikombinasikan 

hanya akan menghasilkan warna coklat keruh. 
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Gambar 2.78 Proses Warna CMYK 
  Sumber:spacetelescope.org 

 

2. Warna RGB 

Warna RGB terjadi karenaadanya pengurangan cahaya 

pada monitor komputer. Hasil cetak dengan pengaturan 

warna RGB akan menghasilkan hasil cetak yang tidak 

sesuai dengan tampilan di layar monitor. 
 

 
 

Gambar 2.79 Proses Warna RGB 
  Sumber:dba.med.sc.edu 
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3. Model HLS 

HLS merupakan model warna yang dihasilkandari color 

space RGB dan device dependent color space. HLS 

memiliki tiga karakteristik pokok warna sebagai berikut : 
 

a) Hue 

Hue merupakan warna yang dipantulkan dari atau 

dipancarkan melalui suatu objek. Warna diukur 

sebagai lokasi pada standardcolor wheel, yang 

dinyatakan dalam tingkat antara 0° dan 360°. Hue 

pada umumnyadikenal dengan nama dari warna 

seperti merah, oranye atau hijau. 

b) Lightness 

Lightness merrupakan tingkat keterangan relatif atau 

kegelapan dari warna. Lightness pada umumnya 

diukur dalam presentase dari 0% (hitam) ke 100% 

(putih). 

c) Saturation 

Saturation,dapat juga disebut chroma, merupakan 

kemurnian atau kekuatan dari warna. Saturation 

menghadirkan jumlah kelabu sebanding dengan Hue, 

mengukur persentase dari 0% (hitam)kelabu hingga 

100% (warna yang dipenuhi). Saturation pada 

standar color wheel meningkatkan warna dari pusat 

ke tepi. 

Model warna HLS dapat juga disebut model warna 

HSB (Hue – Saturation – Brightness). 
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Gambar 2.80 Prinsip Kerja  Warna HLS 
  Sumber:thaajah.blogspot.com 

 

4. Warna Khusus 

Warna khusus merupakan warna yang tidak dapat 

dihasilkan oleh warna CMYK, warna khusus 

biasanya digunakan untuk keperluan cetak.Warna 

khusus muncul karena warna yang dihasilkan CMYK 

tidak sesuai dengan hasil cetak. Warna khusus 

menyamakan perspektif warna dengan kode 

angka.Contoh warna khusus diantaranya 

adalahPantone, DIC, Toyo, Trumatch, dan lain-lain. 
 

 
 

Gambar 2.81 Contoh Warna Khusus 
Pantone 

  Sumber:ooweekoozie.com 



 

Warna menimbulkan kesan terhadap orang ya

melihatnya, namun dalam memadukan warna tidak

sembarangan, terdapat beberapa metode dalam memadukan 

warna sebagai berikut : 
 

1. Warna Akromatik 

Warna akromatik adalah warna hasil 

warna gelap dan terang saja. Akromatik

kata‘a’  yang artinya tidak, dan chromatic

warna. Warna akromatik biasa disebut 

istilahgrayscale.Kombinasi warna 

kesan klasik dan artistik. Warna akromatik

digunakan dalam fotografi atau surat kabar
 

 

Gambar 2.82 Contoh Warna 
  Sumber:konicaminolta.com

 

2. Warna Monokrom 

Warna monokrommerupakan warna yang dihasilkan atas 

kombinasi antara warna spektrum dengan gelap terang. 

Kombinasi warna monokrom sangat sederhana

diterima mata,akantetapi warna monokrom 

bersifatmembosankan dan mudah ditinggalkan.
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menimbulkan kesan terhadap orang yang 

dalam memadukan warna tidak dapat 

beberapa metode dalam memadukan 

hasil kombinasi antara 

kromatik berasal dari 

hromaticyang berarti 

iasa disebut dengan 

Kombinasi warna akromatikmemiliki 

. Warna akromatik banyak 

fotografi atau surat kabar. 

 

Contoh Warna Akromatik 
konicaminolta.com 

yang dihasilkan atas 

spektrum dengan gelap terang. 

sangat sederhana dan mudah 

warna monokrom 

membosankan dan mudah ditinggalkan. 
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Gambar 2.83 Contoh Warna Monokrom 
  Sumber:benjaminclancy.com 

 

3. Warna Komplementer 

Warna komplementer merupakan dua warna hue yang 

berlawanan dan dikombinasikan dengan warna gelap 

terang. Kombinasi warnakomplementeryang berhasil akan 

menarik mata, namunbegitu pula sebaliknya apabila tidak 

berhasil maka akan terlihat lepas atau tidak 

matching.Kombinasi warna komplementer memiliki 

tingkat kesulitan yang cukup sulit dibandingkan dengan 

warna-warna sebelumnya. 
 

 
 

Gambar 2.84 Contoh Warna Koplementer 
  Sumber:ahlidesain.com 

 

4. Warna Split Komplemen  

Warna split komplemen merupakan dua warna yang 

saling berseberangan (memiliki sudut mendekati 180°), 

misalnya warna jingga memiliki hubungan split 

komplemen dengan warna hijau kebiruan.  
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Gambar 2.85 Contoh Warna Split Komplemen 
  Sumber:ahlidesain.com 

 

5. Warna Analog 

Warna beruntun terdiri atas warna yang letaknya saling 

bersebelahan, dan biasanya ada 1 warna yang menonjol 

(dominan). Metode ini menghasilkan warna lembut yang 

serasi, misalnya:kuning, kuning jingga dan jingga atau, 

kuning kehijauan, dan hijau. 
 

 
 

Gambar 2.86 Contoh Warna Analog 
  Sumber:99designs.com 
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2.1.6.6 Tipografi 
 

Tipografi menurut situs scribd.commerupakan ilmu yang 

mempelajari tentang huruf. Tipografi jugamerupakan sebuah 

seni yaitu seni dalam memilih dan menata huruf pada ruang 

untuk menciptakan kesan khusus,sehingga dapat menolong 

pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca 

semaksimal mungkin.Tipografi juga membahas tentang  

tingkat kemudahan mata mengenali sebuah tulisan tanpa harus 

bersusah payahyang dikenal dengan istilah legability. 

Legability ditentukan olehkerumitan desain huruf ,jarak antar 

huruf, kontras stroke, dan lain sebagainya.Legability akan 

terwujud bila seorang desainer mengerti anatomi huruf dan 

jenis huruf, berikut ini adalah penjelasan tentang anatomi 

huruf beserta jenis huruf: 
 

1. Anatomi Huruf 

Huruf dapat dibedakan antara satu dengan lainnya dengan 

caramelakukan identifikasi visual dari komponen-

komponen yang menggabungkan sebuahhuruf, oleh 

karena itu pengetahuan tentang anatomi huruf diperlukan 

untuk mengidentifikasi huruf atau membuat huruf baru. 

Anatomi huruf mempengaruhi  setiapkarakter dalam huruf 

seperti besar atau kecilnya batang (stem) dalam karakter. 

Anatomi huruf dapat dilihat lebih jelas dalam gambar 

berikut : 
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Gambar 2.87 Anatomi Tinggi Huruf  Kecil dan Besar 
  Sumber:thaajah.blogspot.com 

 

2. Jenis Huruf 

Jenis huruf, meskipun beraneka ragam namun tetap dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagai berikut: 
 

a) Huruf Tanpa Kait (Sans Serif) 

1. Tidak memiliki kait (hook), hanya terdapat batang 

tangkai saja. 

2. Dapat memiliki ujung yang  tajammaupun tumpul. 

3. Bersifat kurang formal, sederhana, akrab. 

4. Sangat mudah dibaca. 

5. Cocok untuk digunakan sebagai huruf desain di 

layar komputer dan pertelevisian. 

Contoh: Arial, Tahoma, AvantGarde, Helvetica, 

Vaground, dan lain-lain. 
 

 
 

Gambar 2.88 Font AvantGardeITCTT 
  Sumber:hthaajah.blogspot.com 

 

b) Huruf Berkait (Serif ) 

1. Memiliki kait (hook) pada ujungnya. 

2. Bersifat formal, elegan, mewah dan intelektual. 

capline 
 
 
capital 
height 
 
 
baseline 

 
capline 
 
 
ascender 
 
         meanline 
 
      x-height 
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3. Kurang mudah dibaca dibanding jenis huruf Sans 

Serif. 

4. Cocok digunakan sebagai huruf desain di media 

cetak, seperti koran, skripsi, brosur, dan lain-lain. 

Contoh: Times News Roman, Garamond, Dwitan, 

Bodoni, Tiffany, Trajan, Alliance. 
 

 
 

Gambar 2.89 Font Garamond 
  Sumber:thaajah.blogspot.com 

 

c) Huruf Tulis (Script) 

1. Setiap huruf saling terkait seperti halnya tulisan  

tangan. 

2. Bersifat anggun, tradisional, pribadi, informal. 

3. Kurang mudah dibaca. 

4. Cocok digunakan sebagai desain di undangan 

pernikahan, ulang tahun, keluarga, upacara 

tradisional. 

Contoh: DS-Boldscrip-21, Mistral, Shelley, Comic 

Sans. 
 

 
 

Gambar 2.90 Font Comic Sans MS 
  Sumber:thaajah.blogspot.com 

 

d) Huruf Dekoratif 

1. Setiap hurufnya dibuat secara detail, kompleks dan 

rumit. 

2. Bersifat mewah, bebas, anggun dan tradisional. 

3. Sangat sulit dibaca, hanya baik tampil 1 huruf saja. 

4. Cocok digunakan sebagai aksen, hiasan, huruf pada 

awal, logo pernikahan, logo perusahaan. 

Contoh : Augsburger Intital, English, dan lain-lain. 
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Gambar 2.91 Font Blackletter 
  Sumber:thaajah.blogspot.com 

 

e) Huruf  Monospace 

1. Dapat berbentuk seperti huruf  Sans Serif  atau 

serif, namun jarak dan ruang hurufnya sama. 

2. Bersifat formal, sederhana, futuristik. 

3. Mudah dibaca, namun kurang rapi dan efisien 

ruang jika tampil dalam jumlah banyak. 

4. Cocok digunakan sebagai tampilan pengetikan 

kode/bahasa program di komputer. 

Contoh : Courier, Ubuntu, Lucida Console. 
 

 
 

Gambar 2.92 Font Lucida Console 
 Sumber: thaajah.blogspot.com 

 

2.1.6.7 Grid System 
 

Grid systemmerupakan garis bantuuntuk 

mempermudahpenataan elemen-elemen visualyang membuat 

sebuah rancangan visual terlihat baik. Grid system digunakan 

sebagai perangkat untuk mempermudah dalam menciptakan 

sebuah komposisi visual. Seorang desainer grafis atau  

perancang grafis dapatmenjaga konsistensinya dalam 
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melakukan repetisi dari sebuah komposisi yang telah 

diciptakannya dengan penggunaan grid system. Grid system, 

menurut situs thegridsystem.org,dibagi menjadi dua macam 

yaitu symetrical griddan golden section grid. Grid system 

dibagi berdasarkan pembagian ruang dan luas bidang 

pembaginya. Grid system akan diuraikankan lebih jelas sebagai 

berikut: 
 

1. Golden SectionGrid 

Golden ratiomerupakan sebuah perbandingan yang sering 

ditemukan di alam. Angka pembanding pada golden 

ratiomendekati rasio 8 : 13, dalam artian apabila garis 

yang lebih panjang dibagi dengan garis yang lebih pendek 

hasilnya akan sama dengan pembagian panjang garis utuh 

sebelum dipotong dengan garis yang lebih panjang tadi. 

Golden ratio disebut juga proporsi agung atau rasio 

Tuhan, karena sesuatu hal yang indah di alammemiliki 

perbandingan tersebut. Fenomena alam tersebut menjadi 

acuan  perancangan sebuah grid system.Grid system 

dengan penggunaan perbandingan rasio emas disebut 

dengan istilah golden section. 
 

 
 

Gambar 2.93 Golden SectionGridpada 
Twitter 

  Sumber:webdesignstuff.co.uk 
 

2. Symetrical Grid 
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Symetrical gridmerupakanpembagian halaman yang 

memiliki kesamaan antara sisi kiri dan kanan seperti 

bayangan pada cermin. Symmetrical grid memberikan dua 

margin yang sama, baik margin luar maupun margin 

dalam untuk menjaga proporsi.Symmetrical 

gridmerupakan grid system yang paling umum digunakan 

karena pembagiannya yang lebih sederhana dibandingkan 

dengan gridgolden section. 
 

 

 

Gambar 2.94 Symetrical Grid 
  Sumber:interpretationbydesign.com 

 
 

2.1.6.8 Layout 
 

Layout atau yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal 

dengan istilah tata letak, menurut situsdgi-indonesia.com, 

merupakan pengaturan elemen-elemen visual kedalam sebuah 

media. Layout yang baik membantu audience dalam 

memahami isi pesan dan menambah kenyamanan audience 

secara visual.Layout yang baik diperlukan adanya : 
 

1. Kesatuan komposisi yang baik dan enak untuk dilihat 

2. Variasi agar tidak monoton 

3. Keseimbangan dalam layout sehingga terlihat sepadan, 

serasi dan selaras 
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4. Irama, yang berupa pengulangan bentuk atau unsur-unsur 

layaout dan warna 

5. Harmoni adalah keselarasan atau keserasian hubungan 

antara unsur-unsur yang memberikan kesan kenyamanan 

dan keindahan 

6. Proporsi, yang merupakan suatu perbandingan 

7. Kontras, yang merupakan perpaduan antara warna gelap 

dan terang 
 

Layoutyang baik juga dipengaruhi oleh 3 elemen yaitu: 
 

1. Teks 

Elementeks dalam layout terdiri dari atas lima elemen 

tang diantaranya adalah sebagai berikut: 
 

a) Judul, adalah beberapa kata singkat yang berukuran 

lebih besar dari teks  diawal artikel. Judul berfungsi 

untuk menarik perhatian mata pembaca. 

b) Blurb, berfungsi untuk tekspengantar sebelum orang 

membaca bodytext. 

c) Initial Caps,merupakanhuruf awal yang berukuran 

besar dari kata pertama pada paragraph, bersifat estetis 

sehingga tidak jarang hanya terdapat satu initial caps 

pada sebuah naskah. 

d) Byline, berisikan nama penulis, terkadang disertai 

jabatan dan keterangan singkat. Bylineberfungsi untuk 

mengetahui siapa penulis artikel yang bersangkutan. 

e) Bodyteks,meliputi isi dari keseluruhan artikel dan 

yang paling banyak memberikan informasi. 

f) Subjudul, merupakan sebuah sebuah judul kecil yang 

berada dalam isi atau bodytext. Subjudul harus dapat 

menarik perhatian pembaca sehingga sering kali diberi 

warna lain dan di pertebal. 
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Gambar 2.95 Gambar Elemen Teks 
  Sumber:Arya-infoit.blogspot.com 

 

2. Elemen visual 

Elemen visual dalam layoutterdiri dari tujuh elemen 

antara lain : 
 

a) Foto, sebagai bahan authentic untuk sebuah artikel. 

 
 

Gambar 2.96 Contoh Foto 
  Sumber:Dokumentasi Pribadi 

 

b) Artwork,adalah segala jenis karya seni bukan fotografi 

baik itu ilustrasi, kartun, sketsa dan lain-lain. 
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Gambar 2.97 Contoh Artwork 
  Sumber:Dokumentasi Pribadi 

 

c) Infographics,merupakan fakta-fakta dan data statistik 

yang dihasilkan dari hasil survei dan penelitian yang 

dikemas dalam bentuk grafik, tabel, diagram, bagan, 

peta dan lain-lain. 
 

 
 

Gambar 2.98 Contoh Infographics 
  Sumber:kompas.com 

d) Garis,merupakan elemen estetis untuk memperkuat 

kesan atau pun untuk menciptakan kesan dalam 

sebuah artikel maupun dalam karya grafis lainnya. 
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Gambar 2.99 Contoh Garis 
  Sumber:Dokumentasi Pribadi 

 

e) Inzet,merupakan elemen visual yang yang berukuran 

kecil yang diletakan pada elemen visual yang lebih 

besar. 
 

 
 

Gambar 2.100 ContohInzet 
  Sumber:nationmaster.com 

 

3. Invisible elements 

Invisible elements merupakan pondasi yang berfungsi 

sebagai acuan dalam penempatan semua elemenlayout. 

pondasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
 

a) Margin,merupakan jarak antara pinggir kertas dan 

areayang ditempati elemen-elemen. 

b) Grid, merupakan alat bantu dalam membagi area, 

sehingga mempermudah penempatan elemen dan 

mempertahankan konsistensi  dalam layout. 
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Layout mempunyai beberapa prinsip yang hampir sama 

dengan prinsip teori desain grafis, prinsip tersebut yaitu 

sequence,emphasis, balance, dan unity, keempat prinsip 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
 

1. Sequence (Urutan) 

Sequence dalam layoutberfungsi sebagai alur baca 

mata audiens. 
 

 
 

Gambar 2.101 Contoh Gambar Sequence 
  Sumber:makemac.com 

 

2. Emphasis (Penekanan) 

Fungsi dari prinsip penekanan adalah mata pembaca 

dapat menangkap isi pesan tergantung apa yang 

dilihatnya, dengan penekanan, mata pembaca dapat 

terfokus pada pesan yang diberikan dengan 

mengesampingkan elemen pendukung dalam pesan 

tersebut.Kontras merupakan pembentuk penekanan, 

penekanan dapat diciptakan denganmemberikan 

warna yang berbedapada informasi terpenting pada 

posisi yang paling pertama dilihat mata audiencedan 

menggunakan style yang berbeda. 
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Gambar 2.102 Contoh Gambar Emphasis 
  Sumber:johansolike.files.wordpress.com 

 

3. Balance (Keseimbangan)  

Balance merupakan pembagi berat yang merata pada 

bidang layout, yang lebih menekankan kepada kesan 

keseimbangan elemen-elemen yang  dibutuhkan. 
 

 
 

Gambar 2.103 Contoh Gambar Balance 
  Sumber:i1057.photobucket.com 

 

4. Unity(Kesatuan) 

Layoutyang baik adalah bidang yang diisi dengan 

elemen-elemen yang memiliki kesatuan baik itu dari 

elemen visual maupun elemen teks. 
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Gambar 2.104 Contoh Gambar Unity 
  Sumber:augindonesia.org 

 

 

2.1.7 TeoriProduksi Cetak 
 

Mesin cetak menurut situs cetaktinggi.blogspot.compertama 

kaliditemukan pada tahun 1440 oleh Johannes Guttenberg dan 

berkembang hingga awal tahun 1900-an. Mesin cetak dianggap sebagai 

penemuan penting dalam sejarah manusia. Definisi cetak adalah 

menduplikasikan sekumpulan teks atau gambar yang terdapat dalam 

suatu bahan atau acuan cetak yang nantinya dipindahkan ke media cetak 

atau substrat sesuai keinginan.  

 

2.1.7.1 Jenis Cetak 
 

Produksi cetak dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan metode 

kerjanya, yaitu cetak datar, cetak tinggi, cetak dalam, cetak 

saring dan cetak digital. Teknik-teknik cetak tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagai berikut: 
 

1. Cetak Datar (Offset) 

Cetak offsetmerupakan suatu teknik cetak mencetak dengan 

menggunakan pelat yang datar sebagai acuan cetak. Cetak 

offset merupakan teknik cetak yang paling populer 

dikalangan masyarakat luas karena memiliki banyak 
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keunggulan dibandingkan dengan teknik-teknik cetak 

lainnya. Hasil, kecepatan, kemampuan, dan kemajuan 

teknologi cetak offset dapat dikatakan sebagai kekuatan 

utama dari jenis cetak offset. Contoh hasil cetak offsetadalah 

poster, selebaran, buku, majalah dan lain-lain. Teknik cetak 

offset ditemukan oleh seorang penulis Bavaria Jerman, 

Alloy Senefelder pada tahun 1798. 
 

 
 

Gambar 2.105 Metode Cetak Offset 
  Sumber:ptikgc0710.blogspot.com 

 

Cetak offsetsendiri dapat dibagi lagi menjadi 2 jenis 

berdasarkan cara pemasukan kertasnya, yaitu: 
 

a. Cetak Lembaran (sheetfed) 

Cetak Sheetfedmerupakan teknik cetak yang 

menggunakan kertas lembaran. Teknik cetak sheetfed 

cocok digunakan untuk: 
 

1. Kertas dengan berat antara 100-270 gram 

2. Jumlah cetak antara 1000eksemplar hingga 10.000 

eksemplar 

3. Meliputi majalah, buku, brosur, dan lainnya dengan 

kualitas tinggi. 
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b. Cetak Gulungan (Web-Fed) 

Weboffset adalah teknik cetak yang menggunakan kertas 

rol atau gulungan dalam proses cetaknya. Teknik cetak 

weboffsetlebih cepat dibandingkan dengan teknik cetak 

offset, teknik cetak web-fedcocok digunakan untuk : 
 

1. Kertas dengan berat dibawah 100 gram 

2. Jumlah cetak sekitar ratusan ribu eksemplar 

3. Mencetak pada kedua sisi kertas secara langsung 
 

2. Cetak Tinggi (Flexography) 

Teknik cetakflexography adalah suatu teknik cetak yang 

menggunakan acuan cetak berupa pelat dari karet atau 

photopolymer. Cetakflexography dikenal juga sebagai cetak 

tinggi karena bagian yang mencetak lebih tinggi (menonjol) 

dari bagian yang tidak mencetak. Letterpress juga termasuk 

dalam teknik tinggi. Cetak flexography menggunakan rol 

transfer untuk pemindahan tinta yang disebut anilox dan 

terbuat dari tembaga (Cu) atau keramik, rol-rol tinta 

tersebut hanya menyentuh bagian-bagian yang tinggi 

kemudian mnintai bagian tersebut. Teknik cetak tinggi 

dapat mencetak pada bahan yang mudah menyerap tinta 

maupun yang tidak menyerap tinta dengan tinta yang 

beragam dan tidak perlu melalui banyak penyetelan tinta. 

Cetak tinggi memiliki kekurangan yaitu konsistensi warna 

yang kurang terjaga dan dot gain yang cukup tinggi. 
 



 

3.

 

Gambar 2.106 Metode cetakFlexography
  Sumber:macaran.com

 

3. Cetak Dalam (Rotogravure) 

Cetak dalam atau rotogravure, dapat pula disebut 

merupakan teknik mencetak dengan menggunakan silinder 

tembaga sebagai acuan cetak. Rotogravure

karena bagian yang mencetak lebih rendah/dalam dibanding 

bagian yang tidak mencetak. Cetak dalam dapat mencetak 

ketas atau karton yang permukaannya halus, plastik tipis

alumunium foil dan sebagainya. Mesin cetak 

rotogravurepada umumnya mempunyai 4

sehingga mampu mencetak lebih dari 4 warna dalam satu 

kali lintasan. 
 

 

Gambar 2.107 Metode Cetak Rotogravure
  Sumber:ponco049.com
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Flexography 
macaran.com 

, dapat pula disebut intalgio, 

teknik mencetak dengan menggunakan silinder 

Rotogravure disebut intalgio 

karena bagian yang mencetak lebih rendah/dalam dibanding 

ak mencetak. Cetak dalam dapat mencetak 

ya halus, plastik tipis, 

alumunium foil dan sebagainya. Mesin cetak 

mempunyai 4-8 silinder cetak, 

sehingga mampu mencetak lebih dari 4 warna dalam satu 

 

Rotogravure 
onco049.com 
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4. Cetak Saring (Screen Printing) 

Teknik cetak saring, biasa dikenal dengan istilah 

sablon,merupakan suatu teknik cetak dengan menekan tinta 

melalui celah sempit pada kain sutra atau silk screen 

sebagai acuan cetaknya. 
 

 
 

Gambar 2.108 Metode Cetak Saring 
  Sumber:xpedx.edviser.com 

5. Cetak Digital (Digital Print) 

Teknik cetak ataudigital printmerupakanteknik cetak yang 

memberikan kemudahan mencetak sesuai kebutuhan. Cetak 

digital merupakan teknik cetak yang tidak perlu melalui 

proses pembuatan form cetak, seperti pelat cetak atau 

silinder cetak. 
 

 
 

Gambar 2.109 Metode Cetak Digital 
  Sumber:bandungprint.com 
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2.2 Kerangka Pemikiran 
 

Quaker merupakan salah satu perusahaan kuliner yang berasal dari 

Amerika Serikat, yang telah berdiri sejak tahun 1877. Quaker melalui produk 

andalannya yang diproduksi menggunakan oat (sejenis biji-bijian yang kaya 

akan  karbohidrat, protein, serat, vitamin B, dan mineral) mampu menjelma 

menjadi sebuah brand yang mendunia hingga saat ini. Lebih dari 130 tahun 

Quaker berjalain dengan baik dan mengalami berbagai perubahan, salah satunya 

adalah penggantian logo brand. Quaker tercatat telah tujuh kali melakukan 

perganti logo, termasuk perubahan terbaru yang dilakukan pada tahun 2012 lalu. 
 

1. Analisa Masalah 

Quaker memiliki keinginan untuk lebih menyiratkan pola hidup yang 

sehat pada logo perusahaan mereka, namun penggantian logo Quaker 

yang tidak banyak berubah dalam kurun waktu lebih dari 130 tahun 

terakhir bukanlah hal yang mudah untuk diterima oleh masyarakat di 

seluruh dunia. Quaker akhirnya memustuskan untuk tidak melakukan 

perombakan yang signifikan pada logo lamanya namun hanya melakukan 

beberapa penyederhanaan pada sosok pria yang terdapat pada logo 

Quaker atau yang dikenal luas sebagai sosok Larry. Sosok Quaker yang 

terkenal tersebut mengalami makeover halus, dimana pada logo baru 

tersebut Quaker ingin menyampaikan makna bahwa  melalui makan yang 

benar dan berolahraga setiap hari maka bentuk tubuh akan menjadi lebih 

ideal dan kulit menjadi lebih bercahaya. 
 

2. Tujuan Branding 

Tujuan dari rancang branding yang dilakukan Quaker adalah ingin 

memperlihatkan pada masyarakat bagaimana dampak dari pola hidup 

sehat yang dilakukan dengan mengkonsumsi Quaker Oatmeal ditambah 

dengan pola berolahraga yang benar. Quaker memperlihakan komitmen 

mereka untuk tetap mempertahankan dan menghormati nilai-nilai yang 

terdapat pada logo mereka dengan tidak melakukan perubahan logo yang 

signifikan dalam kurun waktu lebih dari 130 tahun.    
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3. Perancangan Branding 

Quaker ingin menyampaikan kesan bahwa mereka bukan lagi sekedar 

sebuah perusahaan yang memproduksi makanan dari oat, namun ingin 

memperluas bidangnya menjadi sebuah gaya hidup yang sehat dari 

generasi ke generasi. 
 

4. Penetapan Target Branding 

Terget rancang branding ini adalah seluruh lapisan masyarakat di seluruh 

dunia, dengan target utama kalangan yang beresiko mengidap penyakit 

jantung turunan. 
 

5. Perancangan Visual 

Logo pertama Quaker dirancang pada tahun 1877, dengan mengambil 

sosok pria dengan busana tahun 1870an, sosok yang kini dikenal sebagai 

sosok Larry tersebut digambarkan berdiri menggenggam secarik kertas 

yang bertuliskan ”PURE”. Versi kedua pada tahun 1956, logo tersebut 

menggambarkan sosok Larry yang tersenyum, dilukis portrait satu warna 

dari wajah hingga dada, yang kemudian pada tahun 1957, Harold 

Sundblond  memberikan warna pada ilustrasi Larry tersebut.Logo 

Quaker tersebut kemudiandirombak dengan gaya yang dinilai 

cukupanehditahun 70-an, yang merupakan hasilinterpretasioleh 

SaulBasspada tahun 1972, logo tersebut akhirnya dikembalikan dalam 

bentuk semula dan kembali mendapat penyederhanaan kembali pada 

tahun 2012 dimana sosok Larry terlihat lebih kurus. 
 

 
 

Gambar 2.110 Perubahan Logo Quaker  
  Sumber:quakeroats.com 

 



91 
 

6. Pemilihan Media 

Media yang digunakan Quaker adalah logo dan headline yang 

diaplikasikan ke dalam media promosi seperti web, poster, packaging, 

poster, dan lainlain. 
 

 
 

Gambar 2.111 Contoh Promosi OnlineQuaker  
  Sumber:quakeroats.com 

 

7. Lokasi Penempatan Media 

Lokasi penempatan media branding yang dilakukan Quaker adalah 

dalam website, dan berbagai poster-poster digital yang terdapat dalam 

berbagai media sosial. Hal tersebut dikarenakan perkembangan jaman 

yang telah beralih pada era digital. 
 

 
 

Gambar 2.112 Contoh Promosi Quaker dalam Media Sosial  
  Sumber:twitter.com 
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8. Hasil Branding 

Rancang branding Quaker mengharapkan masyarakat dapat merasakan 

hasil dari gaya hidup sehat yang disarankan Quaker melalui produk yang 

mereka produksi. 
 

9. Evaluasi 

Quaker kini telah menjelma menjadi lebih dari sekedar produk kuliner 

oat saja melainkan telah menjadi sebuah gaya hidup yang sehat. 

 

 

2.3 Kerangka Kerja 
 

Rancang sebuah program branding baik memerlukan adanya 

perencanaan yang matang. Tahap perencanaan tersebut bertujuanagar 

terciptanya keteraturan dan kejelasan brand, termasuk di dalamnya adalah 

perencanaan secara teknis. 

Rancang branding Kiki koekie memiliki beberapa langkah sebagai 

berikut:   
 

1. Analisa Masalah 

Kiki Koekie merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

kuliner, khususnya kue-kuean baik kue kering maupun kue basah, 

disamping juga memproduksi bakery, pastry, dan lain-lain. Kiki Koekie 

memiliki keunggulan apabila dibandingkan dengan brand kompetitornya 

karena Kiki koekie menggunakan bahan-bahan terbaik untuk menjamin 

kualitas mutu produknya, namun tetap dipasarkan dengan harga yang 

bersaing atau dapat dikatakan termurah di kelasnya. Hal tersebut 

tentunya menjadi nilai plus bagi Kiki Koekie untuk memenangkan pasar, 

akan tetapi brand Kiki Koekie belum maksimal mewakili karakter 

produknya sehingga masih kerap mengalami kesulitan bersaing dengan 

kompetitornya. 
 

2. Tujuan Branding 

Tujuan dari rancang branding Kiki Koekie antara lain adalah sebagai 

berikut: 
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a. Logo brand yang unik dan sederhana akan mempermudah 

masyarakat untuk mengingat dan menentukan keputusan untuk 

membeli. 

b. Masyarakat , khususnya kalangan berkeluarga akan mudah 

membangun loyalitas pada brand Kiki koekie. 

c. Rancang brand Kiki Koekieakan membedakan tampilan visual 

produknya dengan produk kompetitor. 
 

3. Perancangan Branding 

Rancang branding yang akan dilakukan mengacu pada penegasan akan 

kemurnian bahan dalam menghasilkan kualitas produk terbaik. Media 

branding yang akan digunakan meliputi packaging, kartu nama, flyer, 

katalog,social media, dan merchandise. Media terbatas yang akan 

dirancang tersebutmengacu pada kebutuhan Kiki Koekie dalam kegiatan 

produksi hingga promosi produk kulinernya. 
 

4. Penetapan Target Branding 

Terget rancang branding Kiki koekie adalah seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia, dengan target utama kalangan berkeluarga besar. 
 

5. Perancangan Visual 

Rancang branding Kiki koekie adalah membuat sebuah konsep 

keselarasan antara logo dengan berbagai media promosi yang 

berhubungan langsung dalam menciptakan kesan karakteristik Kiki 

koekie di mata masyarakat. 
 

6. Pemilihan Media 

Media awal yang direncanakan adalah logo yang akan diaplikasikan ke 

dalam beberapa media promosi seperti packaging, kartu nama, flyer, 

katalog,social media, dan merchandise. 
 

7. Lokasi Penempatan Media 

Lokasi penempatan media branding Kiki koekie akan disesuaikan 

dengan target sasaran yaitu kalangan berkeluarga, khususnya ibu rumah 

tangga, dengan menempatkan media pada perumahan, play group-

sekolah dasar, perkantoran, tempat relaksasi, dan lain-lain. 
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8. Hasil Branding 

Rancang branding Kiki Koekie mengharapkan masyarakat dapat 

merasakan hasil kuliner terbaik sebanding dengan nominal rupiah yang 

mereka keluarkan. 
 

9. Evaluasi 

Rancang branding Kiki koekie bertujuan untuk membedakan diri dari 

kompetitornya. Fokus target rancang branding ini adalah kalangan 

keluarga besar, khususnya ibu rumah tangga. Rancang logo yang unik 

akan mempermudah masyarakat untuk mengingat dan mengambil 

keputusan untuk menggunakan produk Kiki koekie.  


