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SARI 

 

Setiawan, Andi. 2017. Perancangan Website Sebagai Media Promosi Brand 
Rolarala. Jurusan Seni Rupa Konsentrasi Desain Komunikasi Visual, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Dwi Budi 

Harto, M.Sn. Pembimbing II, Eko Haryanto, S.Pd., M.Ds. 

Kata kunci: Perancangan, Website, Media Promosi, Rolarala 
Rolarala adalah brand lokal pertama yang mengembangkan tenun ikat troso 

menjadi produk fashion. Tenun ikat troso merupakan kerajinan tenun tradisional yang 

terkenal di Jepara. Bisnis fashion ini dilakukannya untuk meningkatkan nilai jual 

tenun ikat troso.  Semakin banyaknya kompetitor fashion di Indonesia yang semakin 

ketat, Rolarala membutuhkan sebuah platform digital yang setara dengan persaingan 

bisnis global saat ini. Tujuan proyek studi ini adalah untuk mengembangkan dan 

menghasilkan rancangan media promosi online berupa website sebagai upaya 

meningkatkan kegiatan promosi Rolarala. 

Media promosi adalah rancangan mengomunikasikan suatu produk atau jasa 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kasat mata dengan cara 

mempengaruhi konsumen secara langsung maupun tidak langsung untuk 

menciptakan jual beli dalam pemasaran. Website adalah halaman informasi yang 

disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama 

terkoneksi dengan jaringan internet. Website sebagai media promosi atau biasa 

disebut pemasaran online merupakan salah satu dari pemasaran langsung (direct 
marketing). Keuntungan dari pemasaran online adalah akses informasi retrieval dan 

tidak ada pembatasan materi promosi yang dilakukan dengan biaya relatif murah.   

Perancangan karya media promosi ini melalui tahap proses berkarya dengan 

urutan proses preliminary, proses pra-produksi, proses produksi, dan proses 

pasca-produksi. Melalui proses dalam pembuatan karya media promosi ini, 

dihasilkan karya website ecommerce sebagai media promosi dan penjualan. 

Perancangan karya ini memperhatikan unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain 

seperti garis, ruang, warna, tekstur, keseimbangan, dominasi, kesatuan dan 

lainnya sehingga tercipta desain yang estetis. Ciri umum dari media tersebut yaitu 

selalu menampilkan logo Rolarala. Desain bergaya simple dan elegant, warna 

umum yang digunakan hitam putih, Dominasi terdapat pada foto produk yang 

menonjolkan keunikan tenun. Font yang digunakan adalah Raleway. Pesan yang 

terkandung bersifat informatif dan pengingat.  

Perancangan ini menghasilkan rancangan media promosi online berupa media 

website yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan promosi dan penjualan produk 

Rolarala lebih luas serta meningkatkan citra dari Rolarala. Meningkatkan jumlah 

konsumen dan costumer loyallity, sehingga omset pendapatan akan meningkat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini telah membuat 

interaksi antar manusia menjadi mudah, sangat cepat, dan telah memberi akibat 

langsung pada segala sisi kehidupan, baik sosial, politik, budaya maupun 

ekonomi. Saat ini penggunaan internet sudah dianggap suatu hal penting, dengan 

bertambah banyaknya website menjadikan internet sebagai wadah penyedia 

informasi yang bersifat global. Internet akan menyapu kita seperti sebuah 

gelombang pasang yang akan menenggelamkan setiap orang yang dilewatinya 

jika tidak siap untuk hidup dalam sebuah masyarakat informasi. (Bill Gates, 

Chairman of Microsoft Corporations)  

Pada buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2006 : 119), media adalah 

alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator 

kepada khalayak untuk mencapai tujuan. Media yang paling dominasi dalam 

berkomunikasi adalah pancaindera manusia seperti mata dan telinga. Pesan – 

pesan yang diterima selanjutnya oleh pancaindera selanjutnya diproses oleh 

pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, 

sebelum dinyatakan dalam tindakan. 

Website adalah suatu metode untuk menampilan informasi di internet, baik 

berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai 

kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya 
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(hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser (Yuhefizar,1998). Dengan 

website, siapa saja dan dimana saja dapat berhubungan satu sama lainnya, dapat 

melakukan interaksi/memberi dan menerima informasi, bahkan melakukan 

transaksi secara interaktif tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Promosi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari proses 

produksi suatu perusahaan. Pembuatan media promosi adalah sebagai sarana 

penyampaian pesan dari produsen kepada konsumen. Adanya hubungan 

komunikasi dari produsen kepada konsumen akan berdampak pada jumlah 

penjualan hasil produksi. Komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada 

kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Akan dikatakan komunikatif 

apabila kedua-duanya, selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti 

makna dari bahan yang dipercakapkan (Effendy, 1984:9). Apabila sebuah 

perusahaan produsen dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada konsumen 

mengenai hasil produksinya, maka konsumen akan memberi timbal balik yang 

baik pula, seperti membeli produk tersebut. Sehingga baik perusahaan besar 

maupun kecil, cenderung mengeluarkan biaya tersendiri diluar biaya produksi 

dalam melakukan kegiatan promosi. 

Melakukan kegiatan promosi menggunakan alat-alat promosi yang disebut 

juga dengan media promosi. Media promosi memiliki banyak bentuk. Antara lain 

adalah iklan tayang, iklan cetak, billboard, multimedia interaktif, hadiah, point of 

purchase, gerai dan lain-lain. Segala bentuk komunikasi yang terdapat dalam 

media promosi berkaitan dengan Desain Komunikasi Visual. Desain merupakan 

hal yang berkaitan dengan perancangan estetika, cita rasa, serta kreativitas. 
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Komunikasi Visual adalah komunikasi yang menggunakan bahasa visual, di mana 

unsur dasar bahasa visual (yang menjadi kekuatan utama dalam penyampaian 

pesan) adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk 

menyampaikan arti, makna, atau pesan (Kusrianto, 2007:10). 

Rolarala merupakan sebuah brand lokal Indonesia yang mengangkat produk 

fashion dengan bahan tenun ikat troso Jepara. Produk andalan dari Rolarala adalah 

outwear atau pakaian luar seperti outer, blouse, kemeja. Produk fashion tenun 

Rolarala memiliki banyak varian yang sebagian besar diantaranya mengangkat 

keberagaman motif tenun nusantara sebagai konsep produknya. Pemilik Rolarala 

telah menyadari pentingnya melakukan kegiatan promosi. Pengadaan kegiatan 

promosi diperlukan untuk mengoptimalkan penyampaian pesan dari produsen 

kepada konsumen. 

Perkembangan teknologi dan lingkungan yang senantiasa berubah membuat 

setiap brand harus lebih jeli dalam memilah media promosi yang digunakan 

dalam pemasaran hasil produksinya. Rolarala menyadari kegiatan promosi yang 

dilakukan harus mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikannya 

dengan pasar. Brand yang baik akan melakukan berbagai macam cara demi 

menyesuaikan media promosi yang efektif bagi konsumennya, agar perusahaan 

dapat dikenal dengan baik oleh konsumen. Juga kesadaran bahwa harus bersaing 

dan selalu berusaha menjadi lebih baik dalam persaingan dengan brand lain yang 

sejenis. Bisnis fashion tenun Troso di Indonesia tidak hanya dilakoni oleh 

Rolarala saja, namun ada beberapa Brand serupa yang menjadi kompetitor kuat 

dalam  bidang terkait.  
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Pengadaan kegiatan promosi dalam bentuk official website dari Rolarala 

ditujukan untuk memelihara brand awareness, brand royalty, dan sebagai media 

untuk meningkatkan serta memudahkan penjualan produk Rolarala kepada 

konsumennya di tengah-tengah  persaingan di pasar produksi yang serupa. 

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perancangan media website ini, 

yaitu promosi utama Rolarala masih mengandalkan melalui akun social media 

instagram dan membutuhkan sebuah platform digital yang setara dengan 

persaingan bisnis global saat ini. 

1.1.1. Alasan Pemilihan Tema  

Jepara  merupakan kota kecil di Jawa Tengah yang dikenal sebagai Kota 

Ukir. Menurut sumber data citra satelit tahun 2007, Letak geografis kota Jepara 

daerah pantai memanjang dari sebelah barat – utara sepanjang 82,73 km, daerah 

dataran rendah terutama di bagian barat dan selatan merupakan bagian terbesar, 

dataran tinggi berada di utara dan timur Kabupaten Jepara (sekitar gunung Muria). 

Dengan kondisi geografis yang bervariasi ini Kabupaten Jepara mempunyai 

sumber alam yang cukup melimpah, yang secara ekonomis merupakan aset 

pemerintah Kabupaten Jepara yang potensial. Penggunaan lahan di Kabupaten 

Jepara : tanah sawah 26.408.009 Ha dan tanah kering 74.005.185 Ha. 

Jepara memiliki daya dukung dalam bidang pertanian, pariwisata,  industri, 

perikanan, dan lain lain. Daya dukung yang sangat pesat dan berkembang di kota 

Jepara adalah dari sektor industri meliputi industri kerajinan seni relief/ukir, 
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 industri kerajinan gerabah, industri kerajinan anyaman rotan, industri kerajinan 

seni patung, industri kerajinan monel, industri kerajinan genteng, dan industri 

kerajinan tenun ikat troso.  

Tenun ikat troso merupakan kerajinan tenun tradisional yang terkenal di 

Jepara. Tenun ikat di Desa Troso Jepara ini merupakan salah satu usaha yang 

diwariskan turun-temurun secara tradisonal. Pada awalnya usaha kerajinan tenun 

di Desa Troso masih berupa kegiatan sampingan. Usaha sampingan masyarakat 

ini banyak dijumpai pula di lingkungan masyarakat pedesaan lainnya yang sering 

mengembangkan berbagai jenis usaha kerajinan. Biasanya kegiatan kerajinan 

masyarakat desa hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, 

kini industri kerajinan rakyat itu berkembang menjadi sentra-sentra industri kecil. 

Produk tenun ikat troso dapat dijumpai di sepanjang jalan desa troso sebagai kain 

tenun khas kota Jepara. 

Rolarala adalah brand  lokal pertama yang mengembangkan tenun ikat 

Troso  menjadi produk fashion. Rolarala didirikan oleh Analita Hanata Putri pada 

awal tahun 2015. Pada awalnya memproduksi produk fashion tenun ikat Troso 

dalam skala kecil. Bisnis fashion ini dilakukannya untuk meningkatkan nilai jual 

tenun ikat troso khususnya tenun blanket. Produk Rolarala fokus dipasarkan 

dengan cara online melalui akun media sosial Instagram. 

Rolarala memproduksi tenun ikat troso menjadi produk fashion yang dapat 

bersaing di industri global. Produk – produk rolarala kebanyakan didominasi oleh 

produk fashion wanita dengan kombinasi sentuhan etnik dengan gaya modern 

yang membuat produk Rolarala semakin berkelas. Rolarala mempunyai misi 
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untuk meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap warisan budaya Indonesia. 

Dalam hal ini melalui produk - produk Rolarala yang mengangkat tenun lokal 

Indonesia, diharapkan kalangan masyarakat luas akan memakai dan 

memperkenalkan warisan tenun Troso Jepara sebagai salah satu warisan budaya 

Indonesia. 

Semakin banyaknya kompetitor fashion di Indonesia yang semakin  ketat, 

Rolarala membutuhkan sebuah platform digital yang setara dengan persaingan 

bisnis global saat ini. Para kompetitor pasti ingin menjadi market leader dengan 

menggunakan berbagai cara, seperti membuat diferensiasi, inovasi produk, 

melakukan promosi secara luas, dan lain-lain. Posisi market leader Rolarala bisa 

diperluas pasarnya dengan melakukan perancangan website e-commerce sebagai 

media promosi Rolarala.  

1.1.2. Alasan Pemilihan Jenis Karya  

Rolarala fokus dengan pemasaran secara online namun belum 

memaksimalkan promosi produknya. Promosi utama masih mengandalkan 

melalui akun sosial media instagram dan cerita mulut ke mulut. Semakin 

bertambahnya kompetitor, berarti semakin tingginya persaingan di antaranya. Jika 

media promosi Rolarala tidak segera dibenahi, tidak menutup kemungkinan 

banyak pelanggan baru yang beralih ke kompetitornya karena hampir tidak ada 

diferensiasi promosi di antara mereka. 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Rolarala, beliau menyadari 

perlunya dilakukan perancangan media promosi. Agar Rolarala dapat di kenal 

konsumen. Dalam hal ini pemimilihan media website berdasarkan alasan Rolarala 
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sebagai bisnis yang fokus pada online store, juga perlu dirancang untuk 

menanamkan brand awareness pada benak khalayak sasaran. Media website 

tersebut dirancang untuk diaplikasikan secara terpadu dan berkesinambungan. 

Sehingga bisa lebih kuat dalam mempersuasi khalayak sasaran untuk membeli 

produk. 

Harapannya dengan adanya dukungan media website, produk Rolarala akan 

dikenal semakin luas dan memiliki online store dengan menggunakan platform 

website ecommerce. Rolarala juga diharapkan menjadi market leader produk 

tenun yang siap bersaing di pasar fashion Indonesia. Selanjutnya, produk Rolarala 

akan menjadi pertimbangan positif untuk konsumen yang ingin mencintai kembali 

produk tenun warisan Indonesia dengan membeli dan memakai produk Rolarala. 

Berikut adalah kerangka pemikiran yang melatar belakangi pemilihan jenis 

karya dalam proyek studi ini. 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran 
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1.2. Riset Kebutuhan 

Tahap ini merupakan tahapan yang paling dasar dilakukan dalam proses 

berkarya. Tahapan ini adalah dimana proses pengumpulan gagasan, pengetahuan, 

pendapat serta fenomena yang terjadi di masyarakat. Tahap ini merupakan yang 

sangat penting karena merupakan langkah awal untuk proses-proses selanjutnya. 

Proses ini menjadikan beberapa kemungkinan yang dapat digali sehingga 

memperoleh sebuah pemahaman mendalam, luas dan terperinci sebelum proses 

perancangan.  

1.2.1. Pengumpulan Data 

Data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penyusunan proyek studi ini dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi.   

� Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Kriyantono, 

2006:100). Pihak yang diwawancarai adalah pemilik Rolarala, 

konsumen, dan kompetitor untuk mengetahui profil, layanan serta citra 

konsumen. Pengumpulan data dengan metode wawancara menggunakan 

alat sebagai berikut : 
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No Hari/Tanggal Variabel / Objek Keterangan 

1 Sabtu, 20-2-2016 Pemilik Rolarala 
Mengetahui profil 

Rolarala 

2 Sabtu, 20-2-2016 Konsumen 1 
Evaluasi layanan 

Rolarala 

3 Sabtu, 20-2-2016 Konsumen 2 
Evaluasi layanan 

Rolarala 

4 Minggu, 21-2-2016 
Pemilik 

kompetitor 

Mengetahui profil 

Kompetitor 

Tabel 1. Jenis alat pengumpul data wawancara 

� Observasi 

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung 

sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek 

tersebut (Kriyantono, 2006: 110). Dalam hal ini observasi dilakukan 

dengan cara mengamati rumah produksi Rolarala dan kompetitor. 

Kegiatan ini penting untuk melihat lebih dalam tentang proses produksi, 

kualitas produk, dan produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen 

selama ini, serta untuk mencari informasi tentang keunggulan dan 

kelemahan kompetitor. Pengumpulan data dengan metode observasi 

menggunakan alat sebagai berikut : 

No Hari/Tanggal Informan Lokasi Keterangan 

1 Sabtu,  

20-2-2016 

Pemilik 

Rolarala 

Rumah 

produksi 

Rolarala 

Mengetahui produksi 

dan penjualan 

Rolarala 

2 Minggu,  

21-2-2016 

Pemilik 

kompetitor 

Rumah 

produksi 

kompetitor 

Mengetahui produksi 

dan penjualan 

kompetitor 

Tabel 2. Jenis alat pengumpul data observasi 
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� Studi Dokumen 

Menurut Sugiyono (2008: 83) studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendapatakan seluruh bukti berupa gambar. 

Dokumentasi penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung penelitian dan memperdalam data penelitian. Pengumpulan 

data dengan metode dokumentasi menggunakan alat sebagai berikut : 

No Hari/Tanggal Informan Lokasi Keterangan 

1 Sabtu,  

20-2-2016 

Pemilik 

Rolarala 

Rumah 

produksi 

Rolarala 

Mendokumentasikan 

profil Rolarala 

2 Minggu,  

21-2-2016 

Pemilik 

kompetitor 

Rumah 

produksi 

kompetitor 

Mendokumentasikan 

profil kompetitor 

Tabel 3. Jenis alat pengumpul data studi dokumen 
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1.2.2. Hasil Riset Kebutuhan 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK PENELITIAN PROFIL ROLARALA 

Tujuan Penelitian  : Mengetahui Profil Perusahaan 

Nama Koresponden  : Analita Hanata Putri 

Jabatan  : Pemilik Rolarala 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 20 Februari 2016 

Petunjuk Penggunaan Pedoman Wawancara : 

Tuliskan jawaban pada kolom jawaban dan rekam wawancara dengan alat 
perekam. 

No Petanyaan Jawaban 

1 Kapan mendirikan 

Rolarala? 

Rolarala berdiri pada 15 Mei 2015. 

2 Bagaimana awal mula 

terbentuknya Rolarala? 

Keinginan pendiri rolarala untuk membuat 

produk fashion dengan menggunakan bahan 

baku tenun ikat troso Jepara, sekaligus 

meningkatkan tenun daerah menjadi produk 

fashion yang dapat bersaing lebih luas. 

3 Mengapa Menggunakan 

nama Rolarala? 

Tidak ada arti khusus, hanya pengulangan 

kata yang unik dan belum ada yang 

menggunakan.  

4 Dimana alamat rumah 

produksi/kantor Rolarala? 

Jalan Kolonel Sugiono Rt 02 Rw 03 Kauman, 

Jepara. 

5 Berapa no telfon atau 

kontak yang bisa di 

hubungi? 

No. Hp : 085742252676 

Line : rolarala 

Email : rolaralaproject@gmail.com 
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No Pertanyaan Jawaban 

6 Berapa Jumlah tenaga kerja 

Rolarala? 

Rolarala memiliki 6 tenaga kerja: 

4 penjahit, 1 admin, 1 desainer grafis. 

7 Apa visi dan misi Rolarala? Visi Rolarala adalah menjadi brand lokal yang 

unggul dalam kualitas produk dan pelayanan, 

mampu bersaing dalam industri fashion 

Indonesia serta mampu mengangkat kembali 

tenun daerah, terutama tenun troso Jepara 

untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat 

kepada masyarakat. Sedangkan misi rolarala 

yaitu menjaga kualitas dan kuantitas produksi 

untuk meningkatkan omzet. Selalu berinovasi 

untuk mengembangkan produk tenun rolarala 

untuk menjawab kebutuhan konsumen. 

Meningkatkan pelayanan dan pemasaran untuk 

menjaga loyalitas komsumen. 

8 Siapa target market 

Rolarala? 

Target market rolarala adalah wanita kelas 

menengah ke atas dengan kisaran usia 22-35 

tahun, orang yang menyukai fashion etnic. 

9 Dimana coverage sasaran 

target market Rolarala? 

Seluruh wilayah di Indonesia, terutama di 

kota-kota besar Seperti Jakarta, Semarang, 

Surabaya. 

10 Apa saja produk Rolarala 

dan berapa range harga?  

produk Rolarala di dominasi pakaian wanita 

seperti outer, blouse, totebag dan beberapa 

produk pakaian pria seperti kemeja dengan 

bahan utama tenun troso, untuk range harga 

antara 150-300 ribu. 

11 Bagaimana sistem 

pemasaran Rolarala saat 

ini? 

saat ini sistem pemasaran rolarala 

memaksimalkan media social  instagram 

sebagai online store dan melalui website 

ecommerce Lazada. 
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No Petanyaan Jawaban 

12 Bagaimana cara dalam 

proses pembelian produk 

Rolarala saat ini? 

Konsumen memesan produk yang dibeli 

chat/massage ke kontak Rolarala. Setalah itu 

akan di layani admin. Setelah pembayaran, 

produk akan di kirim ke konsumen. 

13 Kenapa memilih bisnis 

yang berbasis online? 

Karena tergolong lebih mudah, menghemat 

pengeluaran modal, dan memutus proses 

penjualan konvensional yang sangat panjang 

menjadi lebih mudah dalam menjangkau 

konsumen yang lebih luas. 

14 Hal apa yang menurut 

Anda menjadi kekuatan 

Rolarala? 

kekuatan rolarala yaitu sebagai brand lokal 

tenun troso pertama di Jepara dengan produk 

fashion yang menggunakan bahan baku tenun 

ikat troso berkualitas baik dari pengrajin 

tenun dan di kerjakan dengan mesin manual. 

Selalu membuat inovasi yang berbeda untuk 

mengembangkan produk. 

15 Bagaimana upaya Rolarala 

dalam melakukan promosi?  

Rolarala menerapkan sistem endorse di 

instagram, untuk meningkatkan follower 

yang lebih banyak sebagai sarana promosi 

kepada konsumen. 

16 Hal apa menurut anda yang 

menjadi kekurangan 

Rolarala dalam 

pemasarannya? 

Saat ini rolarala memiliki kekurangan dalam 

hal pemasaran karena hanya menggunakan 

sosial media instagram, rolarala 

membutuhkan media yang lebih professional 

seperti website e-commerce untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas 

17 Apa target kedepan yang 

akan dicapai Rolarala? 

Kami ingin menjadi professional brand yang 

dapat bersaing di pasar fashion Indonesia. 

Tabel 4. Tabel hasil wawancara untuk penelitian profil Rolarala 
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HASIL WAWANCARA UNTUK PENELITIAN TARGET MARKET 

ROLARALA 

Tujuan Penelitian  : Evaluasi Layana Rolarala 

Nama Koresponden  : Konsumen 1 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 20 Februari 2016 

Petunjuk Penggunaan Pedoman Wawancara : 

Tuliskan jawaban pada kolom jawaban dan rekam wawancara dengan alat 
perekam. 

No Petanyaan Jawaban 

1 Pernahkan anda membeli 

produk Rolarala?produk apa 

yang anda beli? 

Pernah, saya membeli produk outer 

rolarala 

2 Dari mana anda mengetahui 

Rolarala? 

Saya mengetahui rolarala dari instagram 

3 Apa yang membuat anda 

tertarik membeli produk 

Rolarala? 

tertarik karena saya suka tenun dan 

produknya berbahan dasar Tenun Ikat.  

4 Bagaimana kualitas produk 

Rolarala setelah anda 

membelinya? 

Kualitasnya cukup bagus sebanding 

dengan harga yang ditawarkan 

5 Bagaimana menurut anda 

tentang  harga yang di tawarkan 

Rolarala untuk produknya? 

Cukup murah dengan kualitas yang 

bagus 

6 Bagaimana pelayanan Rolarala 

ketika anda membeli 

produknya? 

 

 

pelayanannya cukup memuaskan, cepat, 

dan ramah.  
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No Petanyaan Jawaban 

7 Apa yang menjadi kekurangan 

Rolarala? 

kekurangannya yaitu harus 

memperbanyak stok karena sering 

kehabisan 

8 Apa kesan anda terhadap kemasan 

produk Rolarala? apakah sudah 

menarik? 

menarik dan berbeda dari online store 

yang lain 

9 Apakah anda lebih suka berbelanja 

secara online atau secara langsung 

ke toko? 

lebih percaya belanja secara langsung 

namun kadang tidak memiliki banyak 

waktu untuk berbelanja, sehingga 

belanja online lebih memudahkan saya. 

10 Apakah menurut anda pemasaran 

Rolarala melalui online efisien bagi 

konsumen? 

cukup efisien namun sepertinya harus 

didorong dengan webstore 

11 Apakah ada kesulitan yang anda 

rasakan untuk berbelanja produk 

Rolarala? 

Sulit untuk mencari produk terbaru dan 

ketersediaan stok, karena semua produk 

terkumpul pada media social 

12 Apakah anda mengetahui cara 

pembelian produk Rolarala secara 

online? 

Dengan menghubungi kontak yang ada 

dan menanyakan langsung informasi 

pembelian. 

13 Apa saran anda untuk 

memudahkan belanja produk 

Rolarala secara online? 

rolarala disediakan webstore agar lebih 

efisien lagi 

Tabel 5. Tabel hasil wawancara untuk penelitian target market Rolarala 
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HASIL WAWANCARA UNTUK PENELITIAN TARGET MARKET 

ROLARALA 

Tujuan Penelitian  : Evaluasi Layana Rolarala 

Nama Koresponden  : Konsumen 2 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 20 Februari 2016 

Petunjuk Penggunaan Pedoman Wawancara : 

Tuliskan jawaban pada kolom jawaban dan rekam wawancara dengan alat 
perekam. 

No Petanyaan Jawaban 

1 Pernahkan anda membeli 

produk Rolarala? produk apa 

yang anda beli? 

Pernah, saya membeli produk blouse 

rolarala 

2 Dari mana anda mengetahui 

Rolarala? 

Saya mengetahui rolarala dari teman 

saya yg aktif di instagram 

3 Apa yang membuat anda 

tertarik membeli produk 

Rolarala? 

Saya tertarik karena produknya etnik 

sekali modelnya uptodate dengan 

fashion saat ini 

4 Bagaimana kualitas produk 

Rolarala setelah anda 

membelinya? 

Kualitasnya produknya bagus nyaman 

dipakai 

5 Bagaimana menurut anda 

tentang  harga yang di tawarkan 

Rolarala untuk produknya? 

Lebih murah dari online store yang lain 

6 Bagaimana pelayanan Rolarala 

ketika anda membeli 

produknya? 

 

 

pelayanannya cepat 
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No Petanyaan Jawaban 

7 Apa yang menjadi kekurangan 

Rolarala? 

kekurangannya yaitu tidak mempunyai 

website untuk memudahkan berbelanja 

disediakan webstore untuk semakin 

memudahkan pembelian produk 

8 Apa kesan anda terhadap kemasan 

produk Rolarala? apakah sudah 

menarik? 

Ya cukup menarik, kemasannya bagus 

dan simple. 

9 Apakah anda lebih suka berbelanja 

secara online atau secara langsung 

ke toko? 

Lebih suka secra online karena lebih 

mudah dan cepat. 

10 Apakah menurut anda pemasaran 

Rolarala melalui online efisien bagi 

konsumen? 

efisien namun untuk semakin 

memudahkan cek produk dan harga 

perlu adanya website yang lebih tertata. 

11 Apakah ada kesulitan yang anda 

rasakan untuk berbelanja produk 

Rolarala? 

Sudah cukup mudah, namun pembelian 

masih harus menghubungi melalui 

kontak Rolarala dan di layani satu 

persatu. Hal ini membutuhkan waktu 

yang lama ketika sedang banyak 

pesanan.  

12 Apakah anda mengetahui cara 

pembelian produk Rolarala secara 

online? 

tidak ada informasi cara pemesanan, 

sehingga masih harus menghubungi 

kontak Rolarala. 

13 Apa saran anda untuk 

memudahkan belanja produk 

Rolarala secara online? 

rolarala disediakan sistem yang lebih 

mudah untuk transaksi belanja dan 

memperbanyak variatif produk tenunnya 

Tabel 6. Tabel hasil wawancara untuk penelitian target market Rolarala  
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HASIL WAWANCARA UNTUK PENELITIAN PROFIL KOMPETITOR 

Tujuan Penelitian  : Mengetahui Profil Perusahaan 

Nama Koresponden  : Vyatra Rahardian 

Jabatan  : Pemilik Iconic 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 21 Februari 2016 

Petunjuk Penggunaan Pedoman Wawancara : 

Tuliskan jawaban pada kolom jawaban dan rekam wawancara dengan alat 
perekam. 

No Petanyaan Jawaban 

1 Apa itu Iconic? Toko online yang menjual produk-produk 

batik dan tenun. 

2 Kapan berdirinya? Bulan agustus tahun 2015 

3 Apa saja produk yang di 

jual? 

Kebanyakan dulunya hanya kain batik dan 

tenun, tapi sekarang mulai membuat pakaian 

dan aksesoris dari tenun. 

4 Berapa range harga produk 

Iconic? 

Berkisar antara 50-200rb. Untuk produk Baju 

di jual dengan harga 150-200 ribu, untuk kain 

di jual dengan harga 150 ribu, untuk 

aksesoris berkisar harga 50 - 100 ribu 

5 Siapa target market Iconic? semua yang menyukai busana dari bahan 

batik dan tenun. Kebanyakan wanita. 

6 Melalui apa sistem 

pemasaran produk Iconic? 

Secara online melalui instagram. 

7 Apakah dengan sistem 

pemasaran tersebut sudah 

memenuhi target 

penjualan? 

 

Saat ini pemasaran melalui online sudah 

mencukupi target penjualan produk Iconic. 
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No Petanyaan Jawaban 

8 Hal apa yang menurut 

Anda menjadi keunggulan 

Iconic? 

Iconic hanya menjual khusus produk dengan 

bahan batik dan tenun   

9 Hal apa menurut anda yang 

menjadi kekurangan Iconic 

dalam pemasarannya? 

belum memiliki toko sendiri.  

10 Bagaimana anda mengatasi 

kekurangan tersebut? 

dengan mengoptimalkan penjualan di 

Instagram 

11 Media promosi apa saja 

yang sudah dilakukan 

untuk meningkatkan 

penjualan?  

Membuat konten gambar untuk postingan 

promo di instagram, menggunakan promosi 

endorse, dan menampilkan testimoni dari 

konsumen. 

Tabel 7. Tabel hasil wawancara untuk penelitian profil Kompetitor  
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HASIL OBSERVASI UNTUK PENELITIAN PROSES PRODUKSI 

ROLARALA 

Tujuan Penelitian  : Mengetahui Produksi dan Penjualan Rolarala 

Informan   : Pemilik Rolarala 

Lokasi   : Rumah Produksi 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 20 Februari 2016 

Petunjuk Penggunaan Pedoman Observasi : 

Tuliskan hasil pengamatan pada kolom hasil pengamatan. 

No Yang Diamati Hasil Pengamatan 

1 Apa saja yang diproduksi 

dan dijual Rolarala? 

� Rolarala mengelolah kain tenun ikat 

troso Jepara menjadi produk-produk 

fashion. Diantaranya adalah Outer, 

Blouse, Kemeja, dan beberapa aksesoris 

seperti minibag, dan totebag. 

2 Bagaimana proses produksi 

dari produk Rolarala? 

� Dalam proses produksinya, pemilik 

bekerja sama dengan pengrajin tenun di 

sentra tenun troso Jepara untuk 

mengambil kain tenun ikat troso 

sebagai bahan produksi.   

� Setelah bahan siap, dimaulai dengan 

merancang desain produk yang akan 

dibuat. Proses perancangan desain 

dilakukan sendiri oleh pemiliknya. 

� Untuk tahap produksi, pemilik bekerja 

sama dengan beberapa mahasiswa tata 

busana Unnes untuk membuat pola, 

memotong bahan, dan menjahit produk.  
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No Yang Diamati Hasil Pengamatan 

  

� Setelah produk selesai, dilakukan 

quality control oleh pemilik, dan ini 

dilakukan satu persatu untuk menjaga 

detail dari setiap produk. 

3 Bagaimana proses 

penjualan produk Rolarala? 

� Proses penjualan produk Rolarala untuk 

saat ini dilakukan secara online 

menggunakan platform sosial media 

dan bergabung dengan dibeberapa 

website ecommerce. 

� Dalam proses penjualan produk 

Rolarala secara online melalui beberapa 

tahap. Yaitu pengambilan foto produk, 

Pemasaran produk, dan pengemasan 

serta pengiriman produk. 

� Tahap awal yaitu pengambilan foto 

produk, semua produk akan diambil 

foto untuk mengisi katalog produk 

Rolarala agar dapat dipromosikan 

secara online. 

� Setelah itu pemasaran dilakukan secara 

online melaui sosial media dan 

ecommerce dengan menampilkan foto 

katalog produk. 

� Tahap terakhir adalah pengemasan dan 

pengiriman produk. Ketika produk 

terjual maka produk akan dikemas dan 

dikirim menggunakan jasa pengiriman 

untuk sampai ketangan pembeli. 
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4 Bagaimana ketersediaan 

elemen grafis yang sudah 

ada untuk menunjang 

kebutuhan promosi 

Rolarala ? 

� Saat ini Rolarala sudah memiliki 

beberapa elemen grafis untuk 

menunjang promosi dengan melibatkan 

desainer grafis, yaitu logo, packaging, 

sosial media, poster promosi, label dan 

katalog produk. Pengelolaannya sudah 

terstruktur dengan cukup baik. 

Tabel 8. Tabel hasil observasi untuk penelitian produksi dan penjualan Rolarala  

Simpulan : 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi penulis. Proses produksi 

Rolarala melibatkan beberapa pihak. Untuk bahan tenun bekerja sama dengan 

pengrajin tenun ikat troso Jepara. Produksi melibatkan mahasiswa tata busana. 

Pemasaran dilakukan secara online melalui platform social media dan ecommerce 

dengan berbagai elemen grafis sebagai penunjang kebutuhan promosi.  
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HASIL OBSERVASI UNTUK PENELITIAN PROSES PRODUKSI 

KOMPETITOR 

Tujuan Penelitian  : Mengetahui Produksi dan Penjualan Kompetitor 

Informan   : Pemilik Kompetitor 

Lokasi   : Rumah Produksi Kompetitor 

Hari / Tanggal  : Minggu, 21 Februari 2016 

Petunjuk Penggunaan Pedoman Observasi : 

Tuliskan hasil pengamatan pada kolom hasil pengamatan. 

No Yang Diamati Hasil Pengamatan 

1 Apa saja yang diproduksi 

dan dijual Kompetitor? 

� Kompetitor tidak membuat tenun 

sendiri melainkan mengambil dari 

penenun. Awalnya yang dijual kain 

batik dan tenun, tapi sekarang mulai 

membuat pakaian dan aksesoris dari 

batik dan tenun. 

2 Bagaimana proses produksi 

dari produk Kompetitor? 

� Kompetitor mengambil kain dari 

penenun, saat ini mulai dikembangkan 

menjadi pakaian dan aksesoris. Proses 

menjahit dilakukan sendiri oleh pemilik 

untuk membuat dasar contoh pakaian. 

Setelah itu untuk produksi lebih banyak 

menggunakan jasa konveksi. 

3 Bagaimana proses 

penjualan produk 

Kompetitor? 

� Dipasarkan secara online. Proses 

penjualan yang dilakukan kompetitor 

yaitu setelah produk jadi kemudian 

diambil gambar dan dipasarkan melalui 

media online. Media yang dipakai 

adalah instagram.  
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No Yang Diamati Hasil Pengamatan 

4 Bagaimana ketersediaan 

elemen grafis yang sudah 

ada untuk menunjang 

kebutuhan promosi 

Kompetitor ? 

� Ketersediaan elemen grafis kompetitor 

masih sangat terbatas hanya grafis 

untuk sosial media seperti poster dan 

foto produk, pengelolaannya juga 

belum baik. 

Tabel 9. Tabel hasil observasi untuk penelitian produksi dan penjualan kompetitor 

Simpulan : 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi penulis. Kompetitor tidak 

membuat tenun sendiri melainkan mengambil dari penenun, dan proses produksi 

memanfaatkan jasa konveksi. Pemasarannya dilakukan secara online 

menggunakan sosial media Instagram. Elemen grafis yang dimiliki masih sangat 

terbatas dan belum terkelola dengan baik. 
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HASIL DOKUMENTASI UNTUK PENELITIAN PROFIL ROLARALA 

Tujuan Penelitian  : Mendokumentasikan profil Rolarala 

Lokasi   : Rumah Produksi Rolarala 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 20 Februari 2016 

Petunjuk Penggunaan Pedoman Observasi : 

Tuliskan hasil dokumentasi pada kolom keterangan. 

No Informan 
Yang 

Didokumentasi 
Keterangan 

1 Pemilik 

Rolarala 

Media Penjualan 

 

 

 

 

 
  Produk Rolarala 

 

  Media 

grafis 

yang 

pernah 

dibuat 

Logo 

 
Packag

ing 
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No Informan 
Yang 

Didokumentasi 
Keterangan 

   Label 

 
Poster 

Promosi 

 
Katalog 

Produk 

 

 

Tabel 10. Tabel hasil dokumentasi untuk penelitian profil Rolarala 

Simpulan : 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil dokumentasi di rumah produksi 

Rolarala. Terlihat sudah tertata, produk dibuat dan dikemas lebih professional, 

juga sudah memiliki beberapa elemen grafis yang sudah dibuat untuk mendukung 

media promosi.  
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HASIL DOKUMENTASI UNTUK PENELITIAN RUMAH PRODUKSI 

KOMPETITOR  

Tujuan Penelitian  : Mendokumentasikan profil  kompetitor 

Lokasi   : Rumah Produksi Kompetitor 

Hari / Tanggal  : Minggu, 21 Februari 2016 

Petunjuk Penggunaan Pedoman Observasi : 

Tuliskan hasil dokumentasi pada kolom keterangan. 

No Informan 
Yang 

Didokumentasi 
Keterangan 

1 Pemilik 

Kompetitor 

Media Penjualan 

 

 

 

 

 
  Produk 

Kompetitor 

 

  Media 

grafis 

yang 

pernah 

dibuat 

Logo 

Desain 

Kontak 
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No Informan 
Yang 

Didokumentasi 
Keterangan 

   Label 

 
Poster 

Promosi 

 
Katalog 

Produk 

Tabel 11. Tabel hasil dokumentasi untuk penelitian profil kompetitor 

Simpulan : 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil dokumentasi di rumah produksi Kompetitor. 

Terlihat sudah memiliki beberapa elemen grafis yang sudah dibuat untuk 

mendukung media promosi, namun belum terkelola dengan baik. 
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1.2.3. Analisis Target Audiens 

Target audiens adalah orang-orang dengan karakteristik tertentu yang 

menjadi pemirsa iklan. Dalam konteks perancangan website sebagai media 

promosi Rolarala, khalayak sasaran adalah orang-orang yang berpotensi menjadi 

pembeli produk Rolarala.  

Faktor geografis, yaitu segmentasi target audiens yang berdasarkan daerah. 

Target audiens yang disasar Rolarala umumnya adalah masyarakat di seluruh 

wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Semarang, Jakarta, dan 

Surabaya. Media website yang dirancang nantinya akan memudahkan akses 

penjualan produk secara lebih luas di seluruh Indonesia. 

Demografi adalah target audiens yang dikelompokkan berdasarkan 

karakteristik. Faktor demografis Rolarala yaitu berjenis kelamin perempuan 

namun Rolarala juga mempunyai konsumen laki-laki. Kriteria umur berkisar 22 

sampai 35 tahun. Tingkat penghasilan konsumen Rolarala yaitu menengah ke atas, 

dan cenderung lebih menyukai berbelanja secara online karena tidak mempunyai 

banyak waktu untuk berbelanja secara lansung di pusat perbelanjaan.  

Psikografi adalah segmentasi khalayak sasaran berdasarkan gaya hidup. 

Berdasarkan faktor psikografis, target audiens Rolarala adalah Shopaholic, orang 

yang suka berbelanja. Hal ini dikarenakan orang yang suka berbelanja adalah 

pembeli potensial dan umumnya akan mudah terpancing dengan promosi atau 

diskon. Fashionholic, pecinta fashion sejati. Hal ini dikarenakan orang yang 

mencintai fashion adalah pembeli yang potensial dan umumnya terpancing 

dengan dengan desain - desain fashionable produk Rolarala. Pecinta Tenun, 
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karena tenun adalah warisan budaya Indonesia dan rolarala adalah brand lokal 

yang mengangkat tenun tradisional. 

Berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan terhadap target audiens 

Rolarala, ada beberapa factor yang harus di perbaiki. Diantaranya konsumen 

masih kesulitan untuk mencari produk terbaru karena semua produk terkumpul 

pada media social,  mengecek ketersediaan stok produk, dan pembelian masih 

harus menghubungi melalui kontak Rolarala dan di layani satu persatu. Hal ini 

membutuhkan waktu yang lama ketika sedang banyak pesanan. Sehingga 

konsumen membutuhkan media seperti website ecommerce yang tertata untuk 

memudahkan berbelanja secara online.   

1.2.4. Analisis SWOT Kebutuhan 

Analisis S.W.O.T dilakukan untuk mengoptimalkan kekuatan dan 

peluangnya, serta mereduksi kelemahan dan ancaman. Analisis S.W.O.T ini 

didasarkan atas hasil riset kebutuhan dan analisis kebutuhan. Rincian analisis 

S.W.O.T. adalah sebagai berikut : 
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STRENGTHS / KEKUATAN WEAKNESSES / 

KELEMAHAN 
A. Brand lokal dengan 

Inovasi produk yang 

menonjolkan keunikan 

tenun. 
B. Komitmen kuat untuk 

menjadi professional 

brand yang dapat 

bersaing di pasar fashion 

Indonesia. 
C. Dapat menjangkau 

konsumen yang lebih 

luas karena menggunkan 

bisnis yang berbasis 

online.  

A. Pemasaran hanya 

menggunakan akun social 

media Instagram sebagai 

tempat penjualan. Belum 

memiliki online store 

yang professional.  

B. Harga lebih tinggi dari 

kompetitor.  

C. Sistem transaksi penjualan 

yang masih menggunakan 

layanan chat/massage 
pada instagram.   

OPPORTUNITIES / PELUANG 

STRATEGI 
MENGGUNAKAN 

KEKUATAN UNTUK 
MEMANFAATKAN 

PELUANG 

STRATEGI MENGURANGI 
KELEMAHAN UNTUK 

MEMANFAATKAN 
PELUANG 

1. Kompetitor adalah toko 

online menjual produk 

tenun bukan sebuah brand, 

dan produk kompetitor 

kurang bervariatif karena 

kebanyakan masih menjual 

kain tenun dan batik.  

2. Target audiens lebis suka 

berbelanja online melalui 

website ecommerce karena 

mudah, tertata dan cepat. 

3. Kompetitor belum 

mengembangkan media 

promosi yang lebih 

professional.  

A-1. Meningkatkan brand 
image bahwa Rolarala 

sebagai brand lokal yang 

professional dengan 

menonjolkan keunikan tenun. 

A-C-2. Merancang platform 

website dengan karakter 

desain yang menonjolkan 

keunikan tenun 

B-C-3. Meningkatkan SEO 

dengan mengoptimalkan 

layanan promosi online, 

diantaranya paid promote, 

fans page dan newslatter. 

A-B-2-3. Merancang platform 
website yang lebih 

professional sebagai official 
store secara online untuk 

mengembangkan pemasaran 

produk.  

C-2-3. Semua transaksi 

penjualan melalui website 

sebagai strategi efektif dan 

efisien sesuai target market 

untuk bersaing dengan 

kompetitor. 

 

THREATS / ANCAMAN 

STRATEGI 
MENGGUNAKAN 

KEKUATAN UNTUK 
MENGHADAPI 
TANTANGAN 

STRATEGI MENGURANGI 
KELEMAHAN UNTUK 

MENGHADAPI TANTANGAN 

1. Kompetitor yang semakin 

mengembangkan 

produknya.  

2. Harga produk kompetitor 

lebih murah.   
3. Stategi pemasaran 

kompetitor saat ini hampir 

sama dengan strategi 

pemasaran Rolarala.  

A-1. Meningkatkan Inovasi 

produk untuk mengurangi 

ancaman kompetitor yang 

mulai mengembangkan 

produknya. 

B-C-3. Website sebagai media 

promosi Rolarala untuk 

menjangkau konsumen yang 

lebih luas juga berfungsi 

sebagai brand communication 
sebagai upaya 

mengembangkan sistem 

pemasaran. 

A-3. Mengembangkan konten 

website sebagai official 
ecommerce untuk 

meningkatkan pemasaran. 

C-3. Membuat infografik dan 

mengubah sistem transaksi 

dengan model ecommerce 
untuk meningkatkan 

pelayanan. 

B-2. Menguatkan brand 
awareness sebagai produk 

yang elegan dan berkelas, 

bukan sekedar mahal. 

Tabel 12. Tabel matriks SWOT kebutuhan 

FAKTOR INTERNAL 

FAKTOR EKSTERNAL 
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1.3. Tujuan  

Adapun tujuan proyek studi ini adalah untuk menghasilkan dan 

mengembangkan rancangan media promosi online berupa website sebagai upaya 

meningkatkan kegiatan promosi Rolarala.  

1.4. Manfaat  

Manfaat teoritis dan praktis dari pembuatan proyek studi berupa 

perancangan website brand Rolarala antara lain : 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Memberikan sumber informasi, referensi bagi lembaga, dan kontribusi 

bagi penulis dalam bidang desain komunikasi visual terkait teori perancangan 

website sebagai media promosi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.  Bagi Rolarala 

Sebagai alternatif rancangan media promosi bagi Rolarala untuk 

memperluas pasarnya ke seluruh Indonesia sebagai localbrand tenun ikat 

troso Jepara.  

2.  Bagi Lembaga  

Sebagai bahan rujukan mahasiswa program studi desain 

komunikasi visual tentang media promosi. 

3. Bagi Penulis  

Sebagai pengalaman dalam proses pengaplikasian teori desain 

komunikasi visual semasa kuliah dan persiapan ke dalam dunia kerja 

nantinya. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Perancangan dalam Desain Komunikasi Visual 

2.1.1 Pengertian Perancangan 

 Bin Ladjamudin (2005: 39) mengatakan bahwa perancangan adalah suatu 

kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah–masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari 

pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Dari definisi tersebut peneliti menarik 

kesimpulan bahwa percancangan merupakan suatu pola yang dibuat untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan atau organisasi setelah melakukan 

analisis terlebih dahulu. 

Perancangan adalah proses, cara, perbuatan merancang (Hasan, 2005: 

927) merupakan upaya mencari inovasi dengan menciptakan sesuatu yang 

baru dengan memenuhi kriteria (atau kondisi yang diinginkan). Menurut Al-

Bahra Bin Ladjamudin (2005: 39), menyatakan bahwa perancangan adalah 

suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesign system baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh 

dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Menurut My Earth dalam 

makalahnya yang berjudul Perencanaan Sistem dan Analisis, menyatakan 

bahwa “Perancangan adalah suatu kegiatan membuat desain teknis 

berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan analisis”.  
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(dalam situs http://elib.unikom.ac.id/ files/disk1/526/ jbptunikompp-gdl-

rdhendraca-26274-6-unikom_r-i.pdf). Dari beberapa pendapat tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah proses, cara, perbuatan merancang 

yang merupakan upaya mencari inovasi dengan menciptakan sesuatu yang baru 

dengan memenuhi kriteria (atau kondisi yang diinginkan) berdasarkan evaluasi 

yang telah dilakukan pada kegiatan analisis. 

2.1.2 Pengertian Desain Komunikasi Visual  

Desain merupakan kata serapan dari kata dalam bahasa inggris, design. 

Design dalam kamus besar bahasa inggris dapat berarti pola, konstruksi, model, 

yang menunjukkan design sebagai sebuah kata benda (noun). Namun juga design 

dapat berarti merancang yang merupakan bentuk dari kata kerja (verb). Seperti 

yang dikemukakan oleh John Heskett (2005:3), design is to design a design to 

produce a design. Heskett menyebutkan empat kali kata “design” dalam 

pengertian design itu sendiri. Kata pertama merupakan merupakan kata design 

yang berarti ilmu. Kata kedua yaitu to design yang merupakan kata kerja (verb) 

yang berarti merancang. Kata ketiga adalah a design yang berupa kata benda 

(noun) yang berarti sebuah rancangan. Dan kata keempat a design juga 

merupakan kata benda (noun) yang berarti hasil rancangan. 

Supriyono (2010:9) mengatakan bahwa desain grafis kini lebih dikenal 

sebagai Desain Komunikasi Visual, karena memiliki peran mengkomunikasikan 

pesan atau informasi kepada pembaca dengan berbagai kekuatan visual, seperti 

tipografi, illustrasi, warna, garis, layout, dan sebagainya dengan bantuan 

teknologi. Desain komunikais dikategorikan sebagai commercial art karena 
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merupakan paduan antara seni rupa (visual art) dan ketrampilan komunikasi untuk 

tujuan bisnis. 

Kusrianto (2007:12), menjabarkan Desain Komunikasi Visual ke dalam 

tiga kata penyusunannya. Desain berarti perancangan estetika, cita rasa, dan 

kreativitas. Komunikasi berarti ilmu yang meyampaikan maupun sarana 

menyampaikan pesan, dan Visual berarti sesuatu yang dapat dilihat. Menurut 

definisinya, Desain Komunikasi Visual adalah ilmu yang mempelajari segala 

upaya untuk menciptakan suatu rancangan alias desain yang bersifat kasat mata 

(visual) untuk mengkomunikasikan maksud, maka itu sebetulnya hanya terbatas 

pada sepotong saja dari tujuan tatanan estetika yang lebih luas. 

2.1.3 Perancangan dalam Desain Komunikasi Visual 

Konsep perancangan sesungguhnya bisa juga disebut dengan 

“perencanaan” atau planning (Sanyoto dalam Janottama, 2011: 60). Perencanaan 

yang matang sangat diperlukan dalam suatu perancangan terutama dalam 

merancang suatu media promosi. Perancangan atau desain berasal dari bahasa 

Inggris yaitu berasal dari kata designing yang artinya pembuatan  rancangan atau 

pembuatan desain atau pendesainan (Sanyoto, 2006: 23). Lain dengan Sanyoto 

lain pula dengan Syifaun Nafisah (dalam situs Pakpahan, http://tugasakhiramik. 

blogspot.com/2013/03/pengertian-perancangan- aplikasi.html) yang menyebutkan 

bahwa perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi.  
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Menurut My Earth (dalam situs http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/526/ 

jbptunikompp-gdl-rdhenraca-26274-6-unikom_r-i.pdf) perancangan merupakan 

suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan 

pada kegiatan analisis. Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa perancangan adalah proses, cara, upaya untuk membuat desain atau 

membuat rancangan, melalui proses penggambaran, perencanaan dan pembuatan 

sketsa sesuai analisis atau evaluasi yang telah dilakukan agar tercipta hasil 

rancangan yang utuh dan berfungsi.   

Apabila dimisalkan sebagai sebuah pohon, akar utama pohon Ilmu Desain 

Komunikasi Visual adalah Ilmu Seni dan Ilmu Komunikasi sementara itu akar 

pendukungnya adalah Ilmu Sosial Budaya, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Psikologi. 

Selanjutnya cabang atau ruang lingkup perancangan dalam Desain Komunikasi 

Visual meliputi Ilustrasi, Fotografi, Tipografi, Multimedia, Computer Graphic, 

Animasi, Periklanan, Percetakan atau Penerbitan, dan Desain Identitas (Kusrianto, 

2007: 12-13). Berikut ini penjelasannya: 

a. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan 

atas suatu maksud atau tujuan secara visual, misalnya dalam majalah, koran, 

tabloid dan lain-lain. Ilustrasi dapat berbentuk macam-macam, seperti karya seni 

sketsa, lukis, grafis, karikatural, hingga karya foto. 

b. Fotografi 

Secara prinsip, foto hanya menampilkan keadaan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, tidak ada interpretasi lain. Fotografer dapat memilih sudut pandang 
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dari suatu objek atau memanfaatkan teknik fotografi menggunakan filter untuk 

mengubah warna. Sebagai salah satu elemen desain grafis fotografi mempunyai 

fungsi sama seperti gambar, lukisan yaitu memberikan hiasan atau ilustrasi. 

Sebagai elemen, foto juga dapat menjadi fokus utama dari sebuah desain grafis. 

c. Tipografi 

Tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan 

publikasi menggunakan huruf cetak. Desain komunikasi visual tidak terlepas dari 

tipografi sebagai unsur pendukungnya. 

d. Multimedia 

Merupakan perpaduan antara berbagai media (format file) yang berbentuk 

teks, gambar (vector atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaktif, dan 

lain lain yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada publik. Elemen-elemen utama dalam program 

multimedia adalah teks, image, movie, animasi, sound, dan user control. 

e. Computer Graphic 

Dalam grafika computer dikenal dua jenis grafis, yaitu raster atau bitmap dan 

vektor. Raster adalah grafis yang terdiri dari picture element yang disingkat pixel, 

yakni berupa titik-titik yang membuat gambar. Sedangkan vektor adalah titik dan 

garis yang membentuk line drawing yang dibuat dengan perhitungan matematis. 

f. Animasi 

Animasi merupakan gambar bergerak, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. 

Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan retetan 

frame ke layer. Animasi mencakup semua yang mengandung efek visual, meliputi 
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perubahan posisi terhadap waktu, bentuk, warna, struktur dari sebuah objek, posisi 

kamera, pencahayaan, orientasi dan focus dan perubahan dalam teknik rendering. 

g. Periklanan 

Merupakan suatu bentuk kegiatan komunikasi dengan tujuan mengajak orang 

yang melihat, membaca atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu.  Periklanan 

ditekankan untuk mempengaruhi dan mengubah orientasi konsumen untuk 

kepentingan ekonomi. 

h. Percetakan/Penerbitan 

Dalam dunia percetakan terdapat 5 teknik dasar mencetak, yaitu offset atau 

lithografi, screen printing atau sablon, gravure, letterpress, dan fexografi. 

i. Desain Identitas. 

Desain identitas sangat diperlukan bagi perusahaan untuk melambangkan 

identitas perusahaan agar tetap bisa bertahan dan  survive  dalam persaingan yang 

semakin keras ini.  

2.2 Media Promosi 

2.2.1 Pengertian Promosi dan Media Promosi 

Media, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 726) adalah 

alat untuk sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, tv, film, poster dan 

spanduk. Sedangkan  promosi adalah perkenalan dalam rangka memajukan 

usaha, dagang, dan sebagainya; reklame (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2007: 898). Dapat disimpulkan bahwa media promosi merupakan alat atau 

sarana untuk  memperkenalkan suatu produk dalam rangka memajukan usaha 

atau dagang. 
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Istilah promosi berasal dari bahasa Latin, yaitu promovere yang kemudian 

diadopsi dalam bahasa Inggris yaitu (to) promote yang berarti meningkatkan atau 

menaikkan (sesuatu). Kata promote kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia 

menjadi kata promosi. Istilah promosi berarti upaya menyampaikan sesuatu 

(pesan) dari kondisi yang kurang dikenal menjadi lebih dikenal oleh khalayak luas 

(Widyatama, 2007: 29). 

Tjiptono (1997: 219) menjelaskan, promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran. Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi / membujuk, 

dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Sanyoto (2006:  16) mengungkapkan bahwa promosi adalah salah satu dari 

paduan pemasaran (marketing mix), yang terdiri dari produk, harga, distribusi atau 

tempat, dan promosi. Dengan demikian, promosi merupakan salah satu bagian 

dari pemasaran. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas disimpulkan 

bahwa promosi adalah bagian dari komunikasi pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi / membujuk, dan mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan agar mengubah kondisi yang 

kurang dikenal menjadi lebih dikenal oleh khalayak luas. 
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2.2.2 Tujuan Promosi 

Promosi merupakan proses mengomunikasikan variabel bauran pemasaran 

yang sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. 

Seperti pendapat Cravens (dalam  Hasan 2008: 367) promosi didefinisikan “ The 

planning, implementing, and controlling of the communication with its customers 

another target audience.” Di sini promosi dimulai dari perencanaan, 

implementasi dan pengendalian komunikasi untuk menjangkau target audiens. Inti 

dari kegiatan promosi adalah suatu bentuk kegiatan komunikasi pemasaran yang 

berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, serta mengingatkan 

target market agar bersedia menerima, membeli, dan loyal terhadap produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Saladin (dalam Rangkuti 2009: 49) menjelaskan promosi adalah salah satu 

unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk 

memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan. 

Dalam pandangan lain Swastha (dalam Rangkuti 2009: 50) menjelaskan bahwa 

promosi merupakan arus informasi persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Yang dimaksud dengan promosi adalah kegiatan 

penjualan dan pemasaran dalam rangka menginformasikan dan mendorong 

permintaan terhadap produk, jasa, dan ide dari perusahaan dengan cara 

mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh  perusahaan. 
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Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa promosi merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran 

yang memiliki peran penting, sehingga kegiatan promosi harus dilakukan oleh 

perusahaan agar produk atau jasanya dapat dikenal oleh konsumen secara luas. 

Kegiatan promosi dilakukan untuk menarik minat, atau mempengaruhi konsumen 

melalui informasi yang disampaikan, agar dapat mengubah sikap atau perilaku 

konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan yang tadinya tidak ingin 

membeli jadi ingin membeli. 

Promosi perlu dilakukan untuk menciptakan kesadaran dan ketertarikan 

konsumen kepada produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi merupakan salah 

satu variabel dalam marketing mix atau bauran pemasaran yang  terdiri atas, 

product, pricce, place (distribution)  dan  promotion, yang disingkat 4 P 

(Morissan, 2012: 5). Sedangkan Rangkuti (2009: 30), menuliskan bahwa hampir 

semua komunikasi pemasaran mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk 

menyampaikan pesan tertentu kepada sasaran atau audiens yang sudah 

diidentifikasi secara jelas. Adapun tujuan promosi menurut Rangkuti (2009: 51-

53), antara lain yaitu:  

a. Memodifikasi tingkah laku, promosi berusaha untuk mengubah tingkah laku 

dan pendapat suatu individu, yang awalnya tidak menerima menjadi setia 

terhadap produk tersebut. 

b. Memberitahu, promosi yang bersifat informatif ini menginformasikan 

mengenai produk atau jasa perusahaan kepada audiens. 
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c. Membujuk, promosi yang bersifat persuasif ini memberi pengaruh lama, 

perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya dilakukan untuk 

menciptakan kesan positif. 

d. Mengingatkan, promosi ini dilakukan untuk mempertahankan merek produk 

di hati masyarakat. 

Menurut pendapat Cravens (dalam Hasan 2008: 367) kegiatan promosi 

dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain yaitu, menciptakan atau 

meningkatkan kesadaran produk atau brand awareness, meningkatkan preferensi 

brand pada target pasar, meningkatkan penjualan dan market share, mendorong 

pembelian ulang merek yang sama, memperkenalkan produk baru, serta menarik 

pelanggan baru. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan 

promosi setiap perusahaan dapat berbeda-beda, tergantung kebijakan dari masing-

masing perusahaan dan jenis usaha apa yang dijalankan. Namun secara garis besar 

tujuan dari kegiatan promosi tersebut antara lain untuk memberikan informasi, 

membujuk, meningkatkan penjualan, serta memberi nilai tambah pada suatu 

produk agar produk yang dipasarkan tetap dapat terjual. Untuk tujuan promosi 

yang akan diterapkan selanjutnya dijelaskan  pada bab 3.  

2.2.3 Kegiatan Promosi 

Kusrianto (2007: 330-335) menyebutkan promosi mempunyai bentuk 

kegiatan yang beragam, di antaranya yaitu: leaflet (selebaran), folder, brosur 

(booklet), katalog, kartu pos, stationary set, sisipan (stufler), hanging mobile, 

wobler, self taker, flag chain, poster, sticker, kotak dispenser, model, dan bentuk 
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lain. Kegiatan promosi atau dikenal bauran promosi, secara tradisional mencakup 

empat elemen, yaitu iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), 

publikasi/humas, dan personal selling. Namun menurut George dan Michael 

Belch (2001) menambahkan dua elemen dalam kegiatan bauran promosi 

(promotional mix), yaitu direct marketing dan interactive media. Masing-masing 

elemen dari promotional mix tersebut dipandang sebagai instrumen komunikasi 

pemasaran terpadu yang mempunyai keunggulan dan kekurangan tersendiri 

(Morisan, 2012: 17). Keenam komponen bauran promosi (promotional mix) 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Kegiatan Promosi  

(diadaptasi dari Listyowati 2015:21). 

a. Iklan atau advertising, merupakan suatu bentuk komunikasi nonpersonal 

mengenai organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh sponsor 

yang diketahui. 

b. Pemasaran langsung atau direct marketing, adalah upaya perusahaan  untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan supaya 

menimbulkan tanggapan/transaksi penjualan. 

Promotional 
Mix 

Iklan / 
Advertising 

 

Direct 
Marketing 

Interactive / 
Internet  

Marketing 

Promosi 
Penjualan 

Publikasi/ 
Humas 

Personal 
Selling 
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c. Promosi penjualan atau sales promotion, yaitu kegiatan pemasaran yang 

memberikan nilai tambah atau insentif kepada tenaga penjual, distributor, 

atau konsumen dengan harapan dapat meningkatkan penjualan. 

d. Humas atau public relation, yaitu upaya melakukan hal-hal baik sehingga 

mendapatkan kepercayaan. 

e. Personal selling, yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon 

pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi. 

f. Pemasaran interaktif atau interactive/internet marketing, merupakan 

komunikasi yang dilakukan secara interaktif atau melalui fasilitas internet. 

Menurut Safanayong (2006: 75), media interaktif salah satunya adalah 

product/service promotion. Produk ini dimungkinkan dalam bentuk 

Interaktif Multimedia (IMM). 

 

Orang masih sering menyamakan pengertian iklan dengan promosi. 

Beberapa buku bahkan menyebut promosi penjualan sebagai promosi untuk 

membedakannya dengan iklan. Padahal menyamakan kedua hal tersebut justru 

akan menimbulkan kerancuan berpikir. Iklan merupakan bagian dari promosi. Di 

samping iklan, masih terdapat banyak bentuk promosi lainnya yang memiliki 

peranan yang sama pentingnya dengan promosi dalam strategi pemasaran (Kasali, 

1992: 10).  

Menurut Daniel Starch (dalam Widyatama 2007: 30), hal yang 

membedakan kegiatan periklanan dengan promosi adalah bentuk sasaran yang 

ingin ditimbulkan. Bila dalam periklanan, sasarannya adalah “ mengubah jalan 

pikiran” (state of mind) calon konsumen untuk membeli. Sedangkan dalam 
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kegiatan promosi, yang menjadi sasaran adalah “merangsang kegiatan pembelian 

di tempat” (immediately stimulating purchase). Berbeda dengan kegiatan promosi, 

dalam periklanan kegiatan komunikasi dilakukan dengan cara membayar. 

Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang 

didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang 

produk perusahaan (Saladin dalam Rangkuti, 2009: 49). Sedangkan Iklan adalah 

segala bentuk presentasi nonpersonal dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh 

sponsor tertentu yang harus dibayar (Kotler & Keller, 2006: 244).  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbedaan antara promosi dan 

iklan terletak pada penyampaian dan sasaran yang dituju, jika promosi dapat 

dilakukan sendiri atau perorangan, maka iklan tidak demikian. Iklan memerlukan 

bantuan dari biro iklan atau sponsor dalam penyampainnya. Selain itu juga dalam 

kegiatan promosi yang menjadi sasaran adalah “merangsang kegiatan pembelian 

di tempat” (immediately stimulating purchase). Sedangkan dalam kegiatan 

periklanan sasarannya yaitu mengubah jalan pikiran” (state of mind) calon 

konsumen untuk membeli. Secara ringkas perbedaan antara promosi dan iklan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel Perbedaan Promosi dan Iklan. 

Subjek Promosi Iklan 

Asal kata 
Promovere (Promotion) 
To move forward or advance 

Advertere (Advertising) 
To run toward 

Pengertian 

Bentuk kegiatan komunikasi 

pemasaran yang berusaha untuk 

menyebarkan informasi, 

mempengaruhi, serta 

mengingatkan target market agar 

bersedia menerima, membeli, dan 

loyal terhadap produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

Bentuk penyajian nonpersonal 

dan promosi yang dilakukan 

oleh sponsor melalui media yang 

dibayar guna menyampaikan 

pesan tentang produk atau jasa 

tertentu untuk menarik  

perhatian, mempengaruhi 

perasaan, pikiran, dan perilaku 

seseorang untuk menciptakan 

penjualan. 

 

Penyampaian 
Dapat dilakukan sendiri atau 

perorangan. 

Dilakukan oleh pengiklan atau 

agensi periklanan.  

Sifat Personal. Massa atau nonpersonal. 

Bentuk Komunikasi Dua arah. Satu arah. 

Sasaran 

merangsang pembelian di tempat 

(immediately stimulating 
purchase). 

mengubah jalan pikiran 

konsumen untuk membeli 

 

Ruang lingkup 

kegiatan 

� iklan (advertising),  
� direct marketing, 
� promosi penjualan (sales 

promotion),  
� publikasi/humas,  

� Interactive / internet marketing, 
� personal selling. 

� Iklan termasuk bagian dari 

promosi. 

� Iklan produk dan bukan 

produk 

� Iklan berdampak langsung dan 

tidak langsung 

� Iklan komersial dan bukan 

komersial 

Tujuan 

� Memodifikasi tingkah laku 

� Memberitahu (informatif), 

� Membujuk (persuasif), 

� Mengingatkan 

� Sama dengan fungsi dan 

tujuan promosi 

� menambah nilai  

� membantu aktivitas lain  

Media 
Brosur, Leaflet, booklet, sticker, 
merchandise dan lainnya 

TV, radio, majalah, surat kabar, 

film, bioskop, dan lain-lain 

 
Tabel 13. Perbedaan Promosi dan Iklan  

(diadaptasi dari Listyowati 2015: 24). 
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Berdasarkan bagan pembagian jenis iklan, iklan dapat dikelompokkan 

menjadi empat bagian, yakni berdasarkan media, kategori, tujuan, dan wujudnya. 

Media iklan dibedakan menjadi dua jenis yaitu iklan cetak yang meliputi  media 

cetak (koran, majalah,dan  tabloid) serta media tercetak (brosur, poster, leaflet, 

IKLAN 

Media 

Iklan Cetak 

Iklan Elektronik 

Tujuan 
Iklan  

Komersial 

Iklan  

Non Komersial 

Wujud 

Iklan Barang 

Iklan Jasa 

Iklan Barang-Jasa 

Cetak: koran, majalah, 

dan tabloid 
Tercetak : brosur, 

poster, buku katalog, 

pamflet, billboard. 

Radio, televisi,  

Internet/interaktif. 

- untuk konsumen, 

- untuk bisnis, 

- untuk profesional. 

Iklan Layanan 

Masyarakat. 

- Pioneering/ Perintisan 

- Competitive/ Persaingan 
- Reminder/ Pengingat 
- Penambah nilai 
- Bantuan aktivitas lain 

Bagan 3 : Pembagian Jenis Iklan 

(diadaptasi dari, Listyowati 2015: 25) 

Kategori 

- Above the line (media lini atas: bersifat

massa, dilakukan melalui biro iklan) 
- Below the line (media lini bawah: bersifat

khusus, bisa dilakukan sendiri). 
- Through the line (bauran media) 
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spanduk, buku katalog, stiker, billboard dll) sedangkan iklan elektronik meliputi 

radio, televisi, dan internet/interaktif. 

Berdasarkan kategori iklan dikelompokkan menjadi tiga yaitu pertama 

above the line atau iklan lini atas merupakan  media yang bersifat massa artinya 

bahwa khalayak sasaran berjumlah besar. Media iklan lini atas dilakukan oleh biro 

atau agensi periklanan. Kedua below the line atau iklan lini bawah merupakan  

iklan yang menggunakan media khusus. Media lini bawah bisa dilakukan dengan 

bantuan biro iklan ataupun tanpa bantuan biro iklan. Ketiga through the line atau 

bauran media dipakai untuk mengkombinasikan berbagai media periklanan untuk 

mendapatkan dampak yang lebih efektif. Dalam hal tujuan ada dua pendapat, 

pertama pendapat Suhandang (2010: 45) ia membedakan tujuan iklan menjadi tiga 

bentuk, yaitu berbentuk pioneering biasanya digunakan untuk menginformasikan 

produk baru, berbentuk competitive untuk mengajak atau membujuk konsumen 

yang biasanya bersifat komparatif, dan terakhir berbentuk reminder untuk 

memperkuat pengetahuan sebelumnya tentang suatu produk. Selanjutnya Suyanto 

(2006: 78-79) menambahkan berbentuk penambah nilai dan bantuan aktivitas lain. 

 Pendapat kedua adalah tujuan iklan menurut Widyatama (2007: 102) 

menurutnya secara umum tujuan iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan 

komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial dibuat untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi. Sedangkan iklan non komersial atau dikenal dengan iklan 

layanan masyarakat bertujuan memperoleh keuntungan sosial misalnya seperti 

menambah pengetahuan atau merubah perilaku masyarakat terhadap masalah 

yang diiklankan serta untuk memperoleh citra baik di mata masyarakat. Dari segi 
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wujudnya, iklan dibedakan menjadi iklan barang, iklan jasa, dan gabungan antara 

iklan barang dan jasa. Iklan barang biasanya berupa iklan komersial misalnya 

iklan produk handphone dan sejenisnya. Sedangkan iklan jasa bisa termasuk iklan 

komersial (asuransi) bisa juga termasuk non komersial (posyandu dan pelayanan 

kesehatan lainnya). Baik iklan komersial dan non komersial maupun iklan barang 

dan atau jasa semuanya dapat dieksekusi dalam bentuk media cetak ataupun 

media elektronik. 

Jika bagan 1 dan bagan 2 digabung maka akan dihasilkan simpulan bagan 3 

yaitu hubungan antara kegiatan promosi dan jenis iklan sebagai berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4 : Hubungan antara Promosi dan Iklan 

(diadaptasi dari Listyowati 2015: 27 ) 

Pendapat Kusrianto mengenai bentuk media promosi bisa ditafsirkan lain. 

Merujuk pendapat Widyatama tentang periklanan, maka bentuk media promosi 

yang dimaksud oleh Kusrianto dapat dikategorikan promosi dalam ruang lingkup 
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iklan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa karya media 

promosi yang dibuat termasuk dalam ruang lingkup iklan komersial. Periklanan 

termasuk salah satu elemen promosi, sehingga apa yang ada dalam teori 

periklanan baik gaya pesan, daya tarik, maupun pendekatan pesan yang digunakan 

dapat diterapkan pada media promosi.  

2.2.4 Jenis Media Promosi 

Berdasarkan bentuknya media promosi dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

media cetak dan elektronik. Merupakan media promosi yang dibuat dan dipasang 

dengan menggunakan teknik cetak, baik cetak dengan teknologi sederhana 

maupun teknologi tinggi. Dalam perkembangannya media cetak dibedakan 

menjadi dua, yakni cetak dan tercetak.  Menurut Kasali (1992 : 99) media cetak 

adalah media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri 

dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar atau foto, dalam tata warna dan 

halaman putih. Secara umum jenis media cetak ini merupakan bagian dari media 

masa. Sedangkan media tercetak memiliki arti printed media / ad print yaitu 

sebuah pesan dan sebuah komposisi layout untuk sebuah iklan cetak yang 

ditempatkan pada media cetak. Ad print dewasa ini juga bisa diartikan gambar 

yang digunakan untuk sebuah media yang bersifat statis 

(http://ariefabian.blogspot.com/). Perbedaan media cetak dan media tercetak 

terletak pada hasil atau jenis outputnya. Media cetak berupa media masa seperti 

koran, majalah, tabloid dan buletin. Sedangkan media tercetak berupa brosur, 

buku katalog, poster, baliho dan media dengan komponen visual statis lainnya. 

Sedangkan dari isi, perbedaannya terlihat pada informasi yakni media komunikasi 
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visual cetak memiliki isi yang cukup beragam sedangkan media komunikasi 

visual tercetak mencakup biasanya berisi informasi yang bersifat khusus. 

Selanjutnya media elektronik merupakan media promosi yang proses 

bekerjanya berbasis perangkat elektronik. Secara lebih spesifik, media elektronik 

dibagi dalam empat jenis, yaitu radio, televisi, film, serta media jaringan atau 

internet atau interaktif (Widyatama, 2007: 87). 

2.3 Strategi Perancangan Iklan 

Dalam melakukan suatu perancangan, dibutuhkan suatu strategi agar 

mampu mengkomunikasikan pesan yang dimaksud terhadap calon penerima 

pesan. Adapun beberapa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan menurut 

Suyanto (2006: 20) yaitu, strategi menetapkan audiens, strategi kreatif merancang, 

strategi merancang daya tarik pesan, strategi merancang gaya dalam eksekusi 

pesan, dan strategi merancang warna, slogan, dan format iklan. 

2.3.1 Strategi Menetapkan Audiens  

Dalam menetapkan audiens maka yang dilakukan adalah melakukan 

segmentasi pasar. Suyanto (2006: 20) menjelaskan untuk pemasaran produk 

konsumen, variabel segmentasi utama adalah segmentasi geografis, 

segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi manfaat.  

2.3.2 Strategi Menetapkan Daya Tarik Pesan 

Untuk menentukan daya tarik pesan maka perlu dilakukan riset pasar 

terlebih dahulu. Suyanto (2006: 111) mengemukakan bahwa, daya tarik pesan 

dapat berupa selebritis, humor, kesalahan, perbandingan, rasional, emosional, 
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seks atau kombinasi aspek-aspek tersebut. Daya tarik pesan yang mungkin 

diterapkan pada perancangan media promosi ini yaitu daya tarik rasional.  

2.3.3 Strategi Menetapkan Gaya dalam Eksekusi Pesan 

Dalam melakukan eksekusi pesan, Suyanto (2006: 133) menjelaskan 

bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan oleh tim kreatif, yaitu gaya, 

nada, kata, dan format. Gaya dalam eksekusi pesan terdiri dari gaya pesan 

faktual atau menjual langsung, potongan kehidupan, gaya hidup, fantasi, citra, 

musik, simbol kepribadian, keahlian teknis, bukti ilmiah, bukti kesaksian, 

demonstrasi, perbandingan, animasi, humor, dan kombinasi. Gaya pesan yang 

mungkin diterapkan pada perancangan media promosi ini yaitu gaya pesan 

kombinasi.  

2.3.4 Strategi Menetapkan Format Iklan 

Format iklan merupakan bagian yang tertuang dalam pesan iklan. 

Keberadaannya saling mendukung. Dalam merancang format iklan haruslah 

dipertimbangkan jenis huruf, ukuran, keterbacaan, keserderhanaan, keserasian, 

serta kepaduan antar masing-masing bagian untuk memberikan dampak visual 

yang efektif (diadaptasi dari Suyanto, 2006: 153).  

2.4 Website Sebagai Media Promosi 

2.4.1 Pengertian Website 

 Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang 

menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer atau pengguna 

internet melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang 

disajikan dengan web menggunakan konsep multimedia, informasi dapat 
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disajikan dengan menggunakan banyak media, seperti teks, gambar, animasi, 

suara, atau film. 

Menurut Pipiapioh (2010) Website merupakan komponen atau 

kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga 

lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Website 

adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa 

diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Secara 

garis besar, website bisa digolongkan menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Website Statis 

Menurut Pipiapioh. (2010) Website Statis adalah web yang mempunyai 

halaman tidak berubah. Artinya untuk melakukan perubahan pada suatu 

halaman pada website dilakukan secara manual dengan mengedit source 

code yang menjadi struktur dari website tersebut. 

2. Website Dinamis 

Menurut Arief, R. (2009) Website Dinamis merupakan website yang 

secara struktur diperuntukan untuk update sesering mungkin. Website 

dinamis terdiri dari halaman frontend yang bisa diakses oleh user pada 

umumnya, juga disediakan halaman backend untuk mengedit kontent dari 

website. Contoh umum mengenai website dinamis adalah web berita atau 

web portal yang didalamnya terdapat fasilitas berita, polling dan 

sebagainya. 
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2.4.2 Website Ecommerce 

  E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar 

saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang 

mengetahui jelas pengertian dari e-commerce tersebut. Menurut Jony Wong (2010 

: 33) pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan dan 

pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan 

jaringan computer atau internet. Jadi pengertian e-commerce adalah proses 

transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana website digunakan 

sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Secara umum, dapat 

mengklarifikasikan e-commerce menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Business to Business (B2B) 

Business to business e-commerce umumnya meliputi semua transaksi 

elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Umumnya e-

commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI (Electronic 

Data Interchange) dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, 

informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. 

2. Business to Customer (B2C) 

Business to Customer e-commerce merupakan transaksi antara perusahaan dan 

konsumen akhir. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih 

menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Jenis e-commerce ini 

berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website 

serta banyaknya toko virtual bahkan mal di internet yang menjual beragam 

kebutuhan masyarakat. 
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2.4.3 Kriteria Website yang Baik 

  Berdasarkan dari fungsi sebagai multimedia ada beberapa acuan yang 

penulis ambil dari kriteria website yang baik adalah aspek rekayasa perangkat 

lunak, aspek content atau isi dan aspek estetika. Hal ini dismpaikan Romi pada 

kriteria penilaian multimedia pembelajaran interaktif yang baik pada lomba 

pembuatan multimedia pembelajaran interaktif guru-guru yang diselenggarakan 

oleh Dikmenum pada tahun 2006 (http://romisatria.net). 

  Pendapat yang sama juga disampaiakan oleh (Harto : 2008 dalam Hakim, 

2008: 23) dalam dalam makalahnya, “Penguasaan Software / perangkat lunak 

(aplikasi multimedia), content atau isi dan estetika adalah trikotomi yang tak 

terpisahkan dalam perancangan media pembelajaran interaktif “. Berdasarkan 

pendapat tersebut penulis mengambil aspek rekayasa perangkat lunak, aspek 

content atau isi dan aspek estetika sebagai dasar dari kriteria website yang baik. 

2.4.3.1 Aspek Perangkat Lunak / Software 

  Secara teknis, aspek rekayasa perangkat lunak dari pernyataan Romi Satria 

(dalam situs http://romisatria.net) mengenai aspek rekayasa perangkat lunak 

dalam pembuatan multimedia interaktif termasuk website, yaitu : 

1. Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media. 

2. Reliable (handal) 

3. Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 

4. Usabilitas (mudah digunakan dalam pengoperasiannya) 

5. Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool 

6. Kompatibilitas (dapat dijalankan diberbagai hardware atau software) 
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2.4.3.2 Aspek Isi Materi / Content 

Konten atau isi ini bisa dalam bentuk Multimedia-based Content (konten 

berbentuk media interaktif). “Secara metodologis perancangan content / materi 

dapat dilakukan dengan pendekatan kepustakaan/literature” (Harto. 2008: 3, 

dalam Hakim, 2008: 24). Selain itu dalam aspek konten terdapat informasi pesan 

yang disampaikan. Menurut Ritonga, (2005: 20) pesan yang disampaikan kepada 

komunikan pada dasarnya merupakan refleksi dari persepsi atau perilaku 

komunikan sendiri. Komunikator dalam merancang pesan berorientasi 

(berpedoman) pada komunikan agar ditafsirkan sama dan diharapkan dapat 

mempengaruhi komunikan untuk bersikap dan berperilaku sesuai yang diharapkan 

komunikator. Menurut Primadi secara sederhana menyebut Bahasa Rupa sebagai 

gambar yang bercerita. “Gambar” yang dimaksud disini tentu bukan saja lukisan 

tetapi segala karya visual manusia seperti lukisan, patung, atau ornamen dalam 

benda-benda yang ada di sekitar kita.  

2.4.3.3 Aspek Estetis / Design 

Komposisi (composition), merupakan hal yang utama yang harus 

diperhatikan untuk membuat layout halaman website. Sebuah desain diharapkan 

dapat disusun dengan komposisi yang baik. Leonardo Widya menjelaskan bahwa 

komposisi (composition), merupakan suatu susunan unsur desain yang digunakan 

dalam perencanaan komposisi, yang ditata atau di-layout secara serasi atau 

harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain (dalam Hakim, 2008: 24). 
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2.4.3.3.1 Unsur-Unsur Desain 

  Unsur dalam desain komunikasi visual merupakan bagian-bagian 

yang bisa dipelajari secara terpisah. Unsur-unsur desain komunikasi visual 

dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa unsur-unsur tersebut tampil secara 

visual pada sebuah objek. Menurut Masri (2010: 95), terdapat unsur-unsur 

dalam desain komunikasi visual, yakni : 

1) Titik 

Titik adalah kesatuan terkecil dari unsur visual. Keberadaan sebuah titik 

selalu membutuhkan latar berupa unsur lain (bidang atau massa). Titik 

adalah unsur visual yang tidak dapat berdiri sendiri, selalu bergantung 

pada unsur visual lain. 

2) Garis 

 Garis merupakan salah satu unsur visual yang berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek. Garis menghubungkan antara titik satu 

dengan titik lainya. Garis menjadi salah satu unsur awal dalam 

pembentukan konstruksi desain. 

3) Bidang 

Bidang dapat dipahami sebagai jejak yang dibentuk oleh garis yang 

digeser tegak lurus terhadap garis itu sendiri. Bidang memiliki shape 

yang dapat dibedakan satu sama lainnya dikarenakan bentuk yang 

dihasilkan oleh bidang itu sendiri. 
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4) Massa/ Ruang 

Mirip dengan bidang, jejak yang dibentuk dari pergeseran bidang tegak 

lurus terhadap bidang itu sendiri akan menghasilkan apa yang disebut 

sebagai massa atau ruang (Masri, 2010: 102). Perbedaan khas dari 

bidang dan ruang yaitu terletak pada volume atau gempal.  

5) Warna 

Warna merupakan salah satu unsur visual yang dengan mudah 

ditangkap oleh mata. Setiap warna memberi kesan yang berbeda. Warna 

adalah persepsi visual yang dipantulkan melalui cahaya yang kemudian 

ditangkap oleh indra penglihatan. Fenomena warna terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu warna yang dihasilkan oleh pigmen (percampuran seluruh 

warna akan menghasilkan warna hitam) dan warna yang dihasilkan oleh 

cahaya (percampuran seluruh warna akan menghasilkan warna putih) 

(Masri, 2010: 103). Warna dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

warna primer, sekunder dan tersier. Warna primer terdiri dari merah, 

kuning, biru. Warna sekunder terdiri dari hijau, jingga, dan ungu. 

Sedangkan warna tersier merupakan warna tidak diperoleh dari dua 

percampuran warna lain. 

6) Tekstur 

Tekstur yaitu kualitas permukaan. Kualitas permukaan berhubungan 

dengan efek raba yang ditimbulkan secara visual. Tekstur dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu tekstur halus dan tekstur kasar. Ditinjau dari 

efek tampilanya tekstur digolongkan menjadi tekstur nyata dan tekstur 
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semu. Suatu permukaan terlihat kasar dan bila diraba juga kasar 

merupakan tekstur nyata. Suatu permukaan terlihat kasar namun bila 

diraba terasa halus disebut tekstur semu.  

2.4.3.3.2 Prinsip - Prinsip Desain  

 Setelah mengetahui elemen atau unsur-unsur visual dalam desain, maka 

langkah berikutnya adalah menyusun atau mengorganisasi unsur-unsur visual 

tersebut supaya keberadaannya saling mendukung. Sunaryo (2002: 31-35) 

memaparkan bahwa prinsip - prinsip desain terdiri dari prinsip kesatuan, prinsip 

keserasian, prinsip irama, dominasi atau hierarki visual, prinsip keseimbangan dan 

prinsip kesebandingan. Selanjutnya Sanyoto (2006: 119) menambahkan dua unsur 

pada prinsip dasar tata desain yaitu kesederhanaan, serta kejelasan. Berikut ini 

penjelasannya: 

a. Prinsip Kesatuan  

 Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa 

yang paling mendasar di mana terdapat pertalian yang erat antar 

unsurnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, serta 

saling mendukung. Kesatuan membentuk totalitas guna mencapai 

tujuan atau makna tertentu (Sunaryo, 2002:31). 

b. Prinsip Keserasian 

 Keserasian (harmony) merupakan prinsip desain yang 

mempertimbangkan keselarasan dan keterpaduan antar bagian dalam 

keseluruhan yang tidak saling bertentangan (Sunaryo, 2002: 32). 
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c. Prinsip Irama 

 Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur-unsur rupa secara 

berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki 

kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-

bagiannya (Sunaryo, 2002: 35). 

d. Prinsip Dominasi atau Penekanan (Emphasis) 

 Suatu karya harus memiliki dominasi atau penekanan, agar dapat 

menarik dan menyentak perhatian audiens. Dominasi dapat dilakukan 

dengan penonjolan warna, bentuk atau berupa judul (headline) yang 

menarik (Sanyoto, 2006: 115). Suyanto (2004: 64) menyebut  dominasi 

dengan istilah hierarki visual yaitu prinsip yang mengatur elemen-

elemen mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan 

titik fokus. Mana yang menjadi perhatian pertama, kemudian baru 

diikuti perhatian yang lainnya.  

e. Prinsip Keseimbangan 

 Keseimbangan (balance) berkaitan dengan pengaturan “bobot” 

akibat “gaya berat” dan letak kedudukan bagian-bagian sehingga 

susunan dalam keadaan seimbang. Keseimbangan yang baik 

memberikan perasaan tenang dan menarik, serta menjaga keutuhan 

komposisi (Sunaryo, 2002: 39). 

f. Prinsip Kesebandingan 

 Kesebandingan (proportion), adalah hubungan antar bagian 

terhadap keseluruhannya. Tujuan pengaturan kesebandingan adalah 
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agar dicapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh 

kesatuan yang memuaskan (Sunaryo, 2002: 41). 

g. Hirarki Visual 

 Menurut Suyanto, (2004: 64) prinsip hirarki visual merupakan 

prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti perhatian yang 

berhubungan secara langsung dengan titik fokus. Titik fokus merupakan 

perhatian yang pertama, kemudian baru diikuti perhatian  yang lainnya. 

Tiga pertanyaan penting mengenai hirarki visual adalah Mana yang 

dilihat pertama? Mana yang anda lihat kedua? Mana yang anda lihat 

ketiga? 

h. Prinsip Kesederhanaan. 

  Definisi sederhana (simplicity) yaitu “tidak lebih dan tidak 

kurang”. Sesuatu yang tidak perlu sebaiknya dihilangkan, sebab hanya 

akan menjadikan desain terkesan ruwet (Sanyoto, 2006: 119). 

i. Prinsip Kejelasan 

Kejelasan (clarity) artinya mudah dimengerti, dan jelas dibaca. 

Warna huruf, warna latar tulisan, jenis tulisan serta gambar haruslah 

jelas, mudah dibaca, dan mudah dipahami bahkan dari jarak yang cukup 

jauh (Sanyoto, 2006: 119). 

Jadi untuk menghasilkan karya desain yang menarik maka prinsip-

prinsip dasar tata desain tersebut merupakan hal penting yang tidak 

boleh diabaikan dalam proses desain. 
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2.4.4 Website Sebagai Iklan 

Website atau biasa disebut pemasaran online merupakan salah satu dari 

pemasaran langsung (direct marketing). Keuntungan dari pemasaran online adalah 

akses informasi dan retrieval yang dan tidak ada pembatasan materi promosi yang 

dilakukan dengan biaya yang relatif murah (Havaldar, 2005). 

Ardhi (2013: 63) menjelaskan, Website adalah halaman informasi yang 

bisa diakses dari seluruh dunia melalui jaringan internet. Media ini bisa berisi 

tulisan, gambar, animasi, lagu, hingga video. Dengan perkembangannya yang 

sangat pesat saat ini, berbagai macam promosi bisa dilakukan dengan website. 

Dari gambar, animasi, hinggaa promosi kreatif bisa diselipkan dibagian 

halamannya.  

Website dimaksud di sini adalah website resmi akan suatu perusahaan atau 

produk. Menjadi media resmi dari perusahaan atau produk untuk menampilkan 

informasi tentang mereka. Tampilan pun bisa dibuat semenarik mungkin dengan 

berbagai gambar dan warna. Selain itu pengelompokan informasi juga jelas, 

tentang perusahaan atau produk, kemudian presentasi, kontak, dan sebagainya. 

Dengan website ini juga, memungkinkan adanya transaksi jual beli produk dengan 

audiens. 

Keunggulan website cukup banyak, yaitu mampu menampilkan informasi 

secara lengkap, pengelompokan informasi sehingga lebih mudah dipahami, dan 

tampilan yang menarik dan komunikatif. Kapasitas yang cukup banyak ini 

memungkinkan informasi dari perusahaan atau produk dapat ditampilkan 

selengkap mungkin sesuai kebutuhan. Selain itu juga memungkinkan informasi 
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tersebut bisa dipilah-pilah dan dikelompokkan agar memudahkan menemukan dan 

memahaminya. 

Agar website ini menjadi media promosi yang maksimal, desain konsep da 

nisi sangat penting. Efektif dari segi desain adalah menampilkan desain yang 

perlu saja agar tidak terlalu banyak desain justru membuat website ini juga lambat 

untuk dibuka. Tampilan desain tidak perlu terlalu ramai, cukup menonjolkan hal-

hal yang perlu saja agar terlihat menarik dan tidak membosankan. Efektif dari segi 

isi hampir sama dengan desain. Tampilkan informasi yang penting saja secara 

efektif. Kelompokkan informasi-informasi tersebut dengan baik sehingga mudah 

ditemui dan dipahami. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Media promosi dalam bentuk karya website ini dirancang sebagai  media 

strategi pemasaran Rolarala agar lebih luas.  Website ini berisikan informasi untuk 

pengenalan brand Rolarala dan penjualan  produk Rolarala. Website ini berfungsi 

untuk meningkatkan brand awareness Rolarala di mata konsumen, sehingga dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk ini.  

 Pada perancangan website mengusung tema simple dan elegan dengan 

pemilihan warna putih sebagai background dan pemilihan jenis font dengan 

tingkat keterbacaan yang mudah dan kontras. Varian unggulan produk Rolarala 

ditampilkan menjadi daya tarik utama. Pesan yang disampaikan bersifat 

informatif.  

 Pada aspek teknis website ini dirancang menggunakan adobe photoshop 

untuk merancang layout desain website. Kemudian baru menggunakan teknik 

pemrograman html, css, dan java script dan disusun menggunakan software 

pemrograman. Website ini juga dirancang secara responsive agar lebih mudah 

digunakan di berbagai perangkat seperti desktop, tablet dan mobile.   Hal ini 

dilakukan untuk memenuhi kriteria website yang baik pada aspek teknis. 

 Pada aspek konten berdasarkan riset yang dilakukan penulis dalam 

perancangan website penulis adalah sebagai media promosi dan penjualan 

(website ecommerce). Sehingga konten dalam website berisikan iklan tentang 
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brand Rolarala dan sebagai media promosi kepada target audien, juga sebagai 

official store untuk penjualan produk-produk Rolarala. 

 Pada aspek estetis website Rolarala dirancang menggunakan konsep 

modern dengan gaya desain simple dan elegant. Pengelolaan unsur-unsur desain 

yang ditata dalam halaman website menggunakan prinsip-prinsip desain, hal ini 

dilakukan untuk menemukan penataan halaman website yang baik dalam aspek 

estetis. 

 Pada aspek pesan menggunakan daya tarik rasional untuk menekankan 

penggunaan foto produk secara nyata yang disampaikan dengan baik. Gaya pesan 

menggunakan gaya hidup (lifestyle) sebagai eksekusi pesan untuk memberikan 

daya tarik kepada konsumen. Jenis iklan menggunakan pesan informatif untuk 

menyampaikan citra brand Rolarala dan informasi tentang produk, kegunaan, 

harga, serta pelayanan. Kemudian mempengaruhi masyarakat untuk membeli 

produk Rolarala 

 Dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan ini menghasilkan 

rancangan media promosi  online berupa media website yang diharapkan dapat 

meningkatkan kegiatan promosi dan penjualan produk Rolarala serta 

meningkatkan brand awareness dari Rolarala. 

5.2  Saran 

 Bagi penulis menjadi pengalaman dalam pengaplikasian desain 

komunikasi visual semasa kuliah dan persiapan ke dunia kerja nantinya serta 

diharapkan karya website sebagai media promosi ini dapat digunakan sebagai 
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portofolio untuk menjalin kerjasama dengan Rolarala sehingga website yang 

dihasilkan bisa digunakan untuk media promosi Rolarala. 

 Bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual dan sebagai calon desainer 

diperlukan strategi tepat untuk dapat merancang website sebagai media promosi 

yang efektif. Penulis juga mengalami kesulitan pada saat menulis analisis SWOT, 

maka penulis melakukan survey tehadap kompetitor Rolarala dan 

membandingkan Rolarala dengan kompetitornya. Penulis berharap pengalaman 

tersebut dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual 

UNNES agar mampu menciptakan sebuah karya desain yang memiliki nilai fungsi 

di kehidupan nyata, serta memiliki ketepatgunaan. 

 Bagi Rolarala, diharapkan perancangan media website ini dapat diteruskan 

dan dikembangkan oleh pengembang selanjutnya, sehingga mampu meningkatkan 

kegiatan promosi Rolarala secara online dan memperkenalkan produknya dalam 

skala yang lebih luas. Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan 

pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, 

berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya yang sudah tersedian pada 

halaman dashboard website. Optimisasi mesin pencarian juga dibutuhkan untuk 

meningkatkan rating website dengan menambahkan kode pemprograman. Metode 

pengiriman (shipping) perlu dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan 

konsumen melalui kerjasama dengan pihak jasa pengiriman barang. Diharapkan 

Rolarala juga dapat bekerja sama tidak hanya dalam pembuatan karya media 

promosi ini saja, namun juga dalam mengelola dan meningkatkan kualitas brand 

serta meningkatkan layanan bagi pengguna  website agar lebih baik lagi.  



149 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Sumber Buku : 

Aaker, David. 1996. Building Strong Brand. New York : John Willey. 

Ali, Hasan. 2008. Marketing. Yogyakarta : Media Pressindo. 

Alwi, Hasan. 2005.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Departemen 

Pendidikan. 

Arman, Hakim. 2008. “Perencanaan dan Pengendalian Produksi” Yogyakarta:  

Graha Ilmu. 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. 

2014. Profil Investasi Kabupaten Jepara 2014 . Jepara : Pemda Jepara. 

Cangara, Hafied H. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Gustami, S.P. 2000. Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara; Kajian Estetik Melalui 

Pendekatan Multi Disiplin.Yogyakarta : Kanisius. 

Hendro, Eko Punto. 1992. Ketika Tenun Mengubah Desa Troso. Semarang. 

Heskett, John. 2005. Design a very short introduction. USA : Oxford University 

Press. 

HM. Jogiyanto. 2005. Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pendekatan 

Terstruktur Teori Dan Praktik Aplikasi Bisnis. Yogyakarta : Andi. 

Janottama. 2011. Skripsi : Perancangan Media Komunikasi Visual sebagai 

sarana Promosi Carissa Cuci Mobil Otomatis. Denpasar. ISI Denpasar 

Jefkins, Frank. 1997. Periklanan. Jakarta : Erlangga. 

Jony Wong. 2010. Internet Marketing for Beginners. Jakarta : Elex Media  



150 
 

 
 

Komputindo.   

Kartajaya, Hermawan. 2004. Memenangkan Persaingan dengan Segitiga 

Positioning-Diferensiasi-Brand. Jakarta : Gramedia. 

Kasali, Rhenald. 1992. Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya. Jakarta : 

Pustaka Utama Grafiti. 

Kerin, Roger A. dan Peterson, Robert. 2001. Strategic Marketing Problem Case 

and Comments. New Jersey : Prentice Hall Inc. 

Kotler, Phillip. 2002. Marketing Asian Places. Singapura : John Willey & Sons. 

Kristanto. Andri. 2005. Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya : Penerbit 

Gama Media. 

Kusrianto, Aji. 2007. Pengantar Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta : Andi. 

Ladjamudin, Al Bahra. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta : 

Graha Ilmu. 

Morissan. 2012. Metode Penelitian Survey. Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group. 

Mutmainah, Siti. 2006. Proyek Desain Web Berbasis Grafis dengan 

Dreamweaver dan Fireworks. Yogyakarta : Andi. 

Pujiningsing, Listyowati. 2015. Skripsi : Perancangan Media Promosi Terpadu 

Aldila Resto Kendal. Semarang : UNNES.  

Rangkuti, Freddy. 2009. Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisi Kasus 

Integrated Marketing Communication. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

Rustan, Surianto. 2009. Layout : Dasar dan Penerapannya. Jakarta : Gramedia. 



151 
 

 
 

Safanayong, Yongky. 2006. Desain Komunikasi Visual Terpadu. Jakarta : Arte 

Intermedia. 

Sanyoto, Sadjiman.E. 2006. Metode Perancangan Komunikasi Visual Periklanan. 

Yogyakarta. Dimensi Press. 

Suhandang, Kusnadi. 2004. Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, 

dan Kode Etik (NUA). Bandung : Nuansa Cendekia. 

Suyanto, M. 2004. Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan. Yogyakarta: Andi. 

Supriyono, Rachmat. 2010. Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta : Andi  

Syafrizal, Melwin. 2005. Pengantar Jaringan Komputer. Yogyakarta: Andi 

Offset. 

Tinarbuko, Sumbo. 2008. Semiotika Komunikasi Visual. Yogyakarta : Jalasutra. 

Tjiptono, Fandy. 1997. Strategi Pemasaran (Edisi 1 ) . Yogyakarta : Andi. 

Widyatama, Rendra.  2007. Pengantar Periklanan. Yogyakarta : Pustaka Book 

Publisher. 

 

Sumber Internet : 

Artikel Mengenai Aspek Rekayasa Perangkat Lunak dalam Pembuatan 

Multimedia Interaktif. 2006. http://romisatria.net. Diakses tanggal 23 

September 2016. 

Artikel Mengenal Jenis-Jenis Website Berdasarkan Fungsinya. 2013. 

http://www.duniaonline.net/article/mengenal_jenisjenis_website_berdasar

kan_fungsinya. Diakses tanggal 10 Maret 2016. 



152 
 

 
 

Saputro, Hendra. Pengertian Website dan Unsur – Unsurnya. 2007. 

http://balebengong.net/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-

unsur-unsurnya.html. Diakses tanggal 24 Februari 2016. 

Warna, Tata. Definisi Corporate Identity. 2011. Tata Warna. 

http://www.tatawarna.com/2011/11/definisi-corporate-identity.html. 

 Diakses tanggal 4 Februari 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


