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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Branding 

Menurut American Marketing Association (AMA), brand adalah nama, 

terminologi, atau simbol yang mengidentifikasikan suatu produk atau jasa. Bagi 

Landa (2013), brand adalah keseluruhan karakteristik suatu perusahaan yang 

membedakannya dari yang lain, sehingga dapat dibedakan dengan pesaingnya. 

Menurut Keller (2013), brand memiliki beberapa elemen, yaitu nama, 

URL, logo, brand ambassador, slogan, jingle, signage, dll. Semuanya itu 

diperlukan agar dapat membedakan sebuah brand dengan brand lainnya. Elemen-

elemen tersebut haruslah mudah dikenali, menarik, adaptable, dan kompetitif. 

Sebuah brand juga harus dapat membangun hubungan yang baik dengan 

pelanggannya agar tercipta hubungan yang tahan lama dan tidak tergantikan 

dengan brand lain di mata masyarakat. Jika hubungan baik sudah terjalin, 

masyarakat akan mempersepsikan brand dengan image yang positif sehingga 

mempengaruhi kesuksesan dari brand itu sendiri (Wheeler, 2018, hlm. 2). 

Kemudian, untuk menciptakan persepsi yang baik suatu brand di mata 

masyarakat, diperlukan adanya proses branding. Branding adalah proses untuk 

membangun awareness, menarik pengunjung baru dan memperpanjang customer 

loyalty (Wheeler, 2018, hlm. 6). Menurut Landa (2013), Branding mencakup 

seluruh proses pengembangan pembuatan brand, mulai dari nama, identitas visual, 
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serta komunikasi brand dan media penerapannya. Dengan adanya branding, 

sebuah brand menjadi dapat dibedakan dengan brand lainnya baik secara verbal 

atau visual. 

2.1.1. Brand Rejuvenation 

Chen (2007), brand rejuvenation adalah tindakan untuk memperbaharui 

pelayanan dan brand identity dari sebuah brand yang dikenal di masyarakat atau 

sudah ada sejak lama. Rejuvenation dapat dilakukan bagi sebuah brand yang 

sudah ditinggalkan masyarakat, tidak dapat mengekspresikan marketing 

communication-nya dengan baik belakangan ini, dan memiliki masalah dengan 

produknya. Tidak hanya itu, brand rejuvenation juga dibutuhkan ketika suatu 

brand mengalami kekalahan dengan kompetitornya dan sulit untuk mendapatkan 

keuntungan dengan produk yang sekarang. Perubahan dilakukan untuk 

memberikan diferensiasi dan membuat image baru di masyarakat. 

 Menurut Babu (2006), sebuah brand memiliki siklus hidup yang terdiri 

dari beberapa fase yaitu peluncuran, pertumbuhan, pendewasaan, penurunan, 

revitalisasi, dan retirement. Brand rejuvenation ada sebagai proses dimana brand 

yang berada di ambang retirement, dihidupkan kembali untuk dapat bertahan di 

pasar. Sebuah brand dapat mengalami penurunan dalam penjualan atau mode bisa 

dikarenakan oleh tidak dirancangnya sebuah brand untuk target yang tepat. Selain 

itu, sebuah brand haruslah tetap relevan dalam lingkungan pemasaran yang selalu 

berubah. Rejuvenation membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan 

memperbaiki brand image dari produk. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan 

investasi untuk memelihara dan mengelola peluang setelah brand tersebut dibuat.  
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 Dalam melakukan rejuvenation, diperlukan juga identitas visual baru yang 

mendukung perubahan tersebut. Brand rejuvenation juga bertujuan untuk 

memperbaharui brand identity yang terkesan tua dan membuatnya lebih mudah 

diakses oleh masyarakat. Hal itu bertujuan untuk menyatukan brand’s expressions 

di semua audiensnya.  

2.1.1.1. Brand Rejuvenation Strategy 

Dalam melakukan sebuah brand rejuvenation, memerlukan strategi agar proses 

rejuvenasi dapat berlangsung dengan baik dan berhasil. Menurut Keller (2013), 

terdapat beberapa bentuk strategi brand rejuvenation yang dapat sebuah 

perusahaan lakukan agar tetap terus dapat kompetitif di pasar, yaitu improving 

brand image, brand repositioning, dan changing brand elements. 

1. Improving Brand Image 

Menurut Keller (2013), brand image merupakan persepsi konsumen pada 

sebuah brand yang direfleksikan melalui asosiasi sebuah brand pada benak 

konsumen. Dengan meningkatkan brand image sangat dapat membantu untuk 

menciptakan equity yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat 

marketing program yang baru untuk meningkatkan kekuatan dan keunikan 

asosiasi brand. 
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2. Brand Repositioning 

Dalam merejuvenasi brand dapat dilakukan perubahan pada positioning 

brand, dimana perusahaan harus membangun diferensiasi yang lebih menarik 

dari pada kompetitornya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat 

brand tersebut menjadi lebih modern. Sebuah brand yang sudah ada sejak 

lama mungkin terlihat lebih terpercaya, namun juga membosankan, tidak 

menarik, dan tidak disukai. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaruan 

dengan mengkombinasikan produk baru, advertising baru, promosi baru, dan 

kemasan yang baru. 

3. Changing Brand Elements 

Seringkali brand elements harus diubah untuk menyampaikan informasi yang 

baru atau untuk memberi signal bahwa brand tersebut sudah memiliki makna 

baru atau beberapa aspek program marketing-nya telah berubah. Nama brand 

adalah bagian terpenting dari brand element, dan yang paling sulit untuk 

diubah. Kemudian dapat juga dilakukan perubahan pada brand element lain 

seperti logo, kemasan, maskot, dan elemen brand lainnya untuk 

meningkatkan brand awareness.  

2.1.2. Brand DNA 

Menurut Kapferer (2012), brand DNA atau dikenal juga dengan brand essence 

adalah sumber dari identitas brand. Brand DNA berisikan informasi-informasi 

yang membedakan brand tersebut dengan brand lainnya. Setiap produk mungkin 

memiliki tipe atau bentuk yang sama, namun memiliki DNA yang berbeda. Brand 
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DNA mendefinisikan batas kredibilitas suatu brand. Brand DNA mendefinisikan 

personality brand dan membuat identitas yang jelas. Untuk mengelola brand yang 

berhasil, sangatlah penting untuk DNA tersebut dapat dikenali dan terlihat pada 

setiap brand touchpoints. 

 Untuk mendapatkan brand DNA yang unik dan berbeda dari yang lain, 

terdapat 6 poin yang harus dianalisa dari sebuah brand, yaitu: 

1. Brand Benefits 

Dibagi menjadi dua, yaitu functional benefit dan emotional benefit. 

Functional benefit adalah benefit yang didapatkan dan dilihat orang saat 

menggunakan produk dari sebuah brand yang bersifat tangible dan rasional 

sesuai dengan fungsi dari produk tersebut. Sedangkan, emotional benefit 

adalah benefit yang merupakan perasaan positif yang didapatkan orang ketika 

memakai produk tersebut. Walaupun functional benefit penting, namun tidak 

dapat menciptakan hubungan yang dalam dengan suatu produk tanpa 

emotional benefit.  

2. Reasons to Believe 

Atau biasa disebut juga dengan brand credentials memberikan pelanggan 

sebuah kemudahan untuk memilih sebuah brand dari pada brand lainnya. 

RTB biasanya diasosiasikan dengan sebuah event, orang terkenal, atau ulasan 

yang baik mengenai sebuah brand. RTB didalamnya bisa terdapat 

penghargaan, pencapaian, fakta sejarah, HAKI, major events, media 

acknowledgements, quotes dari orang terkenal, dll. 
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3. Competitive Environment 

Merupakan bagian penting kelangsungan hidup sebuah brand. Competitive 

Environment berisikan daftar kompetitor dari suatu brand. Hal ini dilakukan 

untuk memetakan dimana sebuah brand tersebut harus diposisikan dalam 

persaingan di pasar. 

4. Target 

Merupakan sasaran pelanggan dari sebuah brand. Untuk mendapatkan brand 

DNA yang berbeda, target market dari sebuah brand diperlukan sehingga 

menjadi tepat sasaran. Dalam mendefinisikan target market dapat dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu secara demografis, geografis, dan psikografis.  

5. Insight 

Merupakan sebuah proses mencari tahu secara lebih mendalam dan holistik, 

tentang latar belakang perbuatan, pemikiran dan perilaku seorang konsumen 

yang berhubungan dengan produk dan komunikasi iklannya.  

6. Discriminator 

Merupakan hal yang paling membedakan suatu brand dengan brand lainnya, 

dan hal tersebut tidak dimiliki oleh brand lain. 

2.2. Brand Identity 

Menurut Wheeler (2018), brand identity atau identitas visual merupakan wujud 

nyata dari sebuah brand. Brand identity menampilkan citra suatu brand dalam 

bentuk visual yang membedakannya dengan brand lainnya. Brand identity 

mencakup mulai dari warna, tipografi, kemasan, logo, penamaan, hingga ke 
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sistem desain yang terintegrasi. Landa (2013) mengatakan bahwa identitas visual 

didasarkan pada value brand, tujuan komunikasi, dan positioning-nya di pasar. 

 

 

 

Menurut Landa (2013, hlm. 245), sebuah identitas visual yang baik haruslah: 

1. Dapat dikenali 

Sebuah identitas visual yang baik memiliki nama, bentuk, dan warna yang 

dapat dibedakan sehingga mudah dikenali. 

2. Dapat diingat 

Sebuah identitas visual yang baik memiliki nama, bentuk, dan warna yang 

mudah diingat konsumen. Identitas visual dapat meningkatkan brand 

awareness dan brand recognition yang membuat sebuah brand mudah 

diingat dan dikenali. 

3. Unik 

Sebuah identitas visual yang baik haruslah unik sehingga dapat 

membedakannya dengan kompetitor. 

Gambar 2.1. Contoh Brand Identity 

(https://www.pentagram.com/work/frank) 
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4. Berkelanjutan 

Sebuah identitas visual yang baik memiliki nama, bentuk, dan warna yang 

tahan lama dan terus relevan kedepannya. 

5. Fleksibel 

Identitas visual harus dapat diaplikasikan ke dalam berbagai media dan 

dapat beradaptasi dengan perkembangan brand tersebut. 

Menurut Landa (2013), sebuah identitas visual haruslah koheren dan 

konsisten dalam penerapannya, sehingga menghasilkan pengalaman brand yang 

baik bagi audiensnya. Kekoherenan itu tidak hanya pada logo, tetapi dari tiap 

elemen visual didalamnya seperti warna, typeface, layout, dan sebagainya. Untuk 

membuat identitas visual yang koheren, dapat memperhatikan sebagai berikut: 

1. Strategi 

Perancangan desain yang dibuat haruslah mencerminkan strategi dan nilai-

nilai brand serta diaplikasikan secara konsisten di berbagai media. 

2. Tampilan dan Nuansa 

Look and feel dari sebuah brand menciptakan perbedaan dan keunikan sebuah 

brand yang diekspresikan melalui komposisi, palet warna, tipografi, gambar, 

dan elemen visual lainnya. 

3. Koheren 

Kesatuan dapat diwujudkan dengan konsistensi pada warna, logo, tipografi, 

dan bentuk. 
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2.2.1. Logo 

Logo merupakan bagian yang sangat penting dalam identitas visual karena akan 

menjadi bagian dalam setiap brand communication (Landa, 2013). Sebuah logo 

harus dapat merepresentasikan segala sesuatu dari sebuah brand. Logo tidak 

hanya berfungsi sebagai sebuah label, tetapi juga mengandung pesan dan cerita 

tentang brand image dan kualitasnya.  

 Sebagai salah satu garda depan yang membedakan suatu brand dengan 

brand lainnya, sebuah logo haruslah ikonik dan mudah dibedakan. Menurut Airey 

(2010), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat logo yang 

ikonik, yaitu: 

1. Simple 

Desain logo yang simpel membuatnya menjadi lebih mudah dikenali dan 

diingat. Selain itu, logo yang simpel dapat diterapkan ke berbagai media 

dengan berbagai ukuran. 

2. Relevan 

Sebuah logo haruslah sesuai dengan bisnis yang direpresentasikan. Logo 

harus relevan dengan industri, klien, dan target audiens brand tersebut. Logo 

yang baik haruslah dibuat dengan melakukan riset yang mendalam akan 

brand tersebut terlebih dahulu, namun logo tidak harus menggambarkan 

bisnis sebuah brand secara literal. 
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3. Menggabungkan Tradisi 

Logo sebaiknya tidak mengikuti tren yang ada. Logo yang baik harus dapat 

bertahan lama sesuai dengan brand yang direpresentasikannya dengan 

memasukan nilai dan tradisi brand tersebut. 

4. Berbeda 

Logo yang berbeda dan unik lebih mudah dikenali dan diingat oleh audiens. 

5. Memorable 

Logo yang ikonik harus dapat diingat dalam sekali lihat. 

6. Adaptable 

Logo harus dapat diaplikasikan pada berbagai media pengaplikasian yang 

ditentukan. 

7. Fokus 

Logo yang baik harus berfokus pada satu hal yang dapat membuat desainnya 

menonjol. 

 Landa (2013) menjabarkan beberapa poin yang membantu dalam 

mendesain sebuah logo, yaitu sebagai berikut: 

1. Nama brand 

Jika sebuah brand memiliki nama yang simbolik, hal itu dapat menjadi acuan 

solusi desain sebuah logo brand. 
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2. Nilai dan ciri utama brand 

Dengan mengetahui nilai dan prinsip utama brand tersebut dapat membantu 

dalam mendesain logo sebuah brand. 

3. Esensi dan cerita brand 

Esensi brand merupakan karakteristik mendasar dari sebuah brand, misalnya 

Disney sebagai brand yang menyenangkan keluarga. Brand story membantu 

mengenalkan kepada publik siapakah brand itu dan apa yang ditawarkan 

kepada publik. 

4. Makna simbolik 

Sebuah logo dapat didasarkan dari sebuah simbol atau ciri simbolik yang 

bermakna sebuah objek atau bentuk.  

 Menurut Landa (2013, hlm. 247-252) dan Wheeler (2018) logo dapat 

dikategorikan menjadi sebagai berikut: 

1. Logotype (wordmark) 

Logotype adalah sebuah atau sekelompok kata yang berdiri sendiri yang 

merupakan nama atau singkatan dari nama perusahaan. Logotype biasanya 

memiliki karakteristik font yang unik dan boleh dipadukan dengan elemen 

abstrak atau piktorial (Wheeler, 2018, hlm. 55). 
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Gambar 2.2. Contoh Logotype 

(www.logodesignbd.com)  

2. Lettermark 

Adalah logo yang menggunakan satu huruf sebagai logo brand. Huruf 

tersebut dirancang dengan bentuk yang ikonik dan mudah diingat (Wheeler, 

2018, hlm. 55).  

 

Gambar 2.3. Contoh Lettermark 

(www.google.com) 

 

3. Pictorial symbol 

Sebuah bentuk visual, huruf, atau gambar yang abstrak atau nonrepresentatif, 

yang biasanya berdiri sendiri atau dikombinasikan dengan nama brand 

(Landa, 2013, hlm. 248). Symbol dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Pictorial symbol 

Adalah sebuah gambar representasional yang mengacu pada orang, tempat, 

aktivitas, atau objek yang dapat mudah dikenali bentuknya (Landa, 2013, 

hlm. 248). Gambar tersebut bisa saja mengacu pada nama atau misi 

perusahaan (Wheeler, 2018, hlm. 60). 

 

Gambar 2.4. Contoh Pictorial Symbol 

(https://www.wesayhowhigh.com/blog/article/what-makes-a-good-company-logo) 

b. Abstract symbol 

Adalah sebuah logo yang berbentuk abstrak atau tidak representasional, 

namun memiliki makna yang terkait dengan brand tersebut. Jenis logo ini 

baik digunakan untuk logo perusahaan yang memiliki banyak divisi dan 

bergerak dalam bidang teknologi atau jasa (Wheeler, 2018, hlm. 62). 

 

Gambar 2.5. Contoh Abstract Symbol 

(http://www.ignytebrands.com/5-types-of-logos-to-consider-for-your-brand/) 
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c. Letterform symbol 

Menggabungkan antara nama brand dan symbol (Landa, 2013, hlm. 251). 

 

Gambar 2.6. Contoh Letterform Symbol 

(http://www.ignytebrands.com/5-types-of-logos-to-consider-for-your-brand/) 

d. Character icon 

Merupakan logo yang menggunakan suatu karakter khusus yang mewakili 

brand tersebut (Landa, 2013, hlm. 251). 

 

Gambar 2.7. Contoh Character Icon 

(www.jetline.co.za) 

e. Emblem 

Adalah logo yang menggunakan suatu bentuk dan juga nama brand dan tidak 

terpisahkan (Landa, 2013, hlm. 252). Logo ini memiliki legibilitas yang 

minim saat digunakan pada ukuran yang kecil (Wheeler, 2018, hlm. 64). 
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Gambar 2.8. Contoh Emblem 

(http://www.ignytebrands.com/5-types-of-logos-to-consider-for-your-brand/) 

f. Dynamic marks 

Seiring dengan perkembangan zaman yang memasuki era digital, logo tidak 

lagi hanya memiliki satu bentuk saja, tetapi juga dapat berubah secara 

dinamis dengan merubah warna, gambar, bentuk, penambahan animasi, dsb., 

namun tetap memiliki suatu kesatuan dengan symbol utama (Wheeler, 2018, 

hlm. 66). 

 

Gambar 2.9. Contoh Dynamic Marks 

(http://www.ignytebrands.com/5-types-of-logos-to-consider-for-your-brand/) 
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2.2.2. Tipografi 

Menurut Wheeler (2018), tipografi sangatlah penting dalam membuat sebuah 

identitas. Sebuah brand dapat dikenali hanya dengan melihat penggunaan gaya 

tipografi yang unik dan konsisten. Untuk itu diperlukan typeface yang unik dan 

sesuai dengan nilai dari brand tersebut. Pemilihan typeface juga harus yang 

fleksibel, mudah digunakan, dan memiliki legibility yang tinggi (hlm. 158). 

 Typeface adalah desain dari satu set karakter yang memiliki desain visual 

yang konsisten atau sama. Typeface biasanya terdiri dari huruf, angka, simbol, 

tanda, tanda baca, dan aksen. Setiap typeface memiliki kepribadiannya sendiri 

yang mencerminkan suatu hal (Landa, 2013, hlm. 44).  

 

Gambar 2.10. Anatomi Huruf 

(www.instafollow.mobi) 

 Berdasarkan gaya dan sejarahnya, Landa (2013) mengklasifikasikan 

typeface menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Old style / humanist 

Diperkenalkan di akhir abad 15, memiliki karakteristik huruf yang presisi, 

lebih lancip, dan kontras. Contohnya: Caslond, Hoefler Text, Times New 

Roman. 
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2. Transitional 

Merepresentasikan transisi dari old style ke modern. Dimulai pada abad ke 

18. Contohnya: Baskerville, Century, dll. 

3. Modern 

Memiliki bentuk yang lebih geometris dibandingkan old style. Typeface 

berjenis modern memiliki tingkat kontras yang tinggi pada stroke-nya. 

Contohnya: Didot, Bodoni, dsb. 

4. Slab serif 

Memiliki karakteristik sirip yang tebal. Jenis ini diperkenalkan pada awal 

abad 19. Contohnya: American Typewriter, Memphis, Clarendon. 

5. Sans serif 

Typeface jenis ini memiliki karakteristik tanpa sirip (serifs), diperkenalkan di 

awal abad ke 19. Contohnya: Futura, Helvetica, Univers, dsb. 

6. Blackletter 

Typeface ini berdasarkan manuskrip di jaman medieval abad ke 15, yang juga 

seringkali disebut gothic. Huruf blackletter memiliki karakteristik stroke yang 

tebal dan huruf yang condensed dengan sedikit lengkungan. Contohnya: 

Rotunda, Schwabacher, dan Fraktur. 

7. Script 

Typeface script menyerupai tulisan tangan dan biasanya antar huruf saling 

bersambungan. Contohnya: Brush Script, Shelley Allegro Script, dsb. 
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8. Display 

Typeface ini dirancang untuk digunakan pada ukuran yang besar, seperti judul 

dan headline dan akan susah dibaca jika digunakan sebagai body text. 

2.2.2.1. Type Family 

Sebuah type family terdiri dari sekelompok typeface yang berelasi, 

disatukan dengan desain karakter yang serupa. Setiap typeface di dalam 

family tersebut dibuat dengan mengubah aspek visual dari parent font-nya 

(Carter et al., 2011, hlm. 45). Type family secara umum memiliki tiga 

variasi, yaitu: 

1. Reguler 

Merupakan typeface yang menjadi patokan utama untuk dimodifikasi 

menjadi variasi typeface lainnya (Carter et al., 2011, hlm. 45). 

2. Italic 

Merupakan typeface reguler yang dimiringkan. Typeface italic 

biasanya digunakan sebagai emphasis (Carter et al., 2011, hlm. 45). 

3. Bold 

Typeface bold merupakan typeface reguler yang ditambahkan 

ketebalan dan lebarnya stroke-nya. Typeface bold biasanya digunakan 

sebagai emphasis dan juga sebagai judul atau display. Pada masa kini, 

variasi huruf telah berkembang menjadi banyak variasi ketebalan 

huruf; extralight, light, semilight, medium, semibold, bold, extrabold, 

dan ultrabold (Carter et al., 2011, hlm. 45). 
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  Selain melalui ketebalan huruf, variasi huruf juga dapat dilakukan 

dengan melakukan perubahan proporsi huruf menjadi lebih sempit, atau 

disebut dengan condensed dan merubah proporsi huruf menjadi lebih lebar 

atau disebut dengan expanded (Carter et al., 2011, hlm. 45). 

Dalam mendesain, umumnya seorang desainer menggunakan dua 

jenis typeface dalam satu desain agar membuat desain menjadi harmonis 

dan clean (Ambrose & Harris, 2011, hlm. 68). Aturan paling umum yaitu 

menggunakan satu typeface untuk display dan satu untuk body text. 

Penggabungan dua typeface bertujuan menambahkan kontras dan 

diferensiasi, misalnya membuat body text berbeda dengan caption (Landa, 

2013, hlm. 55). Dalam menggabungkan dua jenis typeface dalam sebuah 

family sebaiknya memilih typeface yang memiliki tingkat kontras yang 

tinggi satu sama lain, terutama pada tingkat ketebalan huruf sebaiknya 

hindari ketebalan yang terlalu berdekatan (Lupton, 2010, hlm. 54). 

2.2.2.2. Legibility 

Carter, Meggs, Day, Maxa, dan Sanders (2015) menjelaskan bahwa 

tipografi harus diatur sedemikian rupa sehingga menjadi mudah dibaca 

dan dimengerti. Legibility digunakan agar dapat menyampaikan sebuah 

pesan dengan cara yang efektif. Dalam menciptakan legibility yang baik, 

dapat memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

1. Type alignment 

Landa (2013), menjelaskan bahwa type alignment berarti menjajarkan 

teks. Setiap mode alignment memiliki ciri khas yang unik dan berbeda. 
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Menurut Landa (2013), secara primer type alignment dibagi menjadi 6 

macam: 

a. Left-aligned 

Yaitu teks disejajarkan ke margin kiri, sehingga akan timbul 

rag dan ketidaksejajaran di sebelah kanan. Left-aligned sering 

juga disebut dengan left-justification atau flush left/ragged 

right. 

b. Right-aligned 

Yaitu teks disejajarkan ke margin kanan sehingga 

menimbulkan rag dan ketidaksejajaran di sisi kiri margin. 

Right-aligned alignment sering juga disebut dengan right-

justification atau flush right/ragged left. 

c. Justified 

Yaitu teks disejajarkan di sisi kanan dan kirinya (Landa, 2013, 

hlm. 57). Justified membuat halaman menjadi terlihat lebih 

clean. Biasanya justified digunakan untuk teks yang berada 

pada kolom yang kecil, seperti buku atau koran. Saat 

menggunakan alignment ini, biasanya akan timbul gap antar 

kata apabila dalam satu baris memiliki kata yang sedikit 

(Lupton, 2010, hlm. 112). 
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d. Centered 

Adalah tipe alignment yang sejajar di tengah halaman (Landa, 

2013, hlm. 58). Alignment ini mencitrakan kesan yang formal 

dan klasik. Centered alignment paling sering digunakan untuk 

membuat teks menjadi menarik dengan cara yang mudah 

(Lupton, 2010, hlm. 112). 

e. Runaround 

Adalah tipe alignment yang menyelimuti sebuah gambar atau 

elemen grafis. Biasanya runaround juga disebut dengan text 

wrap (Landa, 2014, hlm. 58). 

 

Gambar 2.11. Jenis Alignment 

(http://smad.jmu.edu/shen/webtype/alignment.html) 

2. Spacing 

Landa (2014) menjelaskan bahwa spacing adalah jarak interval 

antarhuruf, antarkata, dan antarbaris. Spacing digunakan untuk 

memberikan pengalaman membaca yang baik bagi pembaca. Jika 

spacing-nya tidak baik, pembaca akan menjadi tidak berminat untuk 

Perancangan Brand Identity..., Yusak Yosefianus, FSD UMN, 2019



27 

 

lanjut membaca. Dalam penentuan spacing perlu memperhatikan juga 

ukuran font. Penggunaan ukuran font yang kecil akan menjadi susah 

untuk dibaca jika jarak antarbarisnya besar, begitu pula sebaliknya. 

Aturan tersebut juga dapat dilanggar apabila desainer memiliki konsep 

dan tujuan tersendiri dalam desainnya. Secara umum, spacing terdiri 

dari: 

a. Letterspacing 

Yaitu jarak antarhuruf. Pengaturan jarak antarhuruf disebut 

juga dengan kerning. 

b. Wordspacing 

Yaitu jarak antarkata. 

c. Line spacing 

Yaitu jarak antarbaris. Pengaturan jarak antarbaris disebut juga 

dengan leading. 

3. Kerning 

Menurut Lupton (2010), kerning adalah pengaturan jarak antara dua 

huruf. Setiap karakter memiliki kerning yang berbeda karena memiliki 

bentuk huruf yang berbeda-beda. Desain huruf yang baik memiliki 

kerning yang bagus pada setiap hurufnya dan tidak perlu diatur ulang 

ketika mendesain dengan ukuran media apapun. Ada dua macam 

kerning, yaitu metric kerning dan optical kerning. Metric kerning 

berarti kita menggunakan aturan kerning yang telah dibuat oleh 

desainer type-nya. Biasanya terlihat bagus, terutama dalam ukuran 
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kecil. Sedangkan, optical kerning diatur secara otomatis dari software 

desain yang kita gunakan. Biasanya optical kerning digunakan kepada 

headline, dan metric kerning pada teks. 

 

Gambar 2.12. Kerning 

(www.commons.wikimedia.org) 

 

Gambar 2.13 Metric Kerning dan Optical Kerning 

(https://helpx.adobe.com/in/indesign/how-to/adjust-letter-spacing.html) 

4. Tracking 

Tracking merupakan pengaturan jarak antara sekelompok huruf, biasa 

disebut juga dengan letterspacing. Dengan memberikan jarak antar 

sekelompok huruf membuat kesan yang lebih terbuka. Tracking 

biasanya diaplikasikan dalam jumlah yang kecil dan tidak terlihat oleh 

mata orang biasa. Tracking dapat digunakan untuk memberikan 
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emphasis pada suatu kata jika diaplikasikan dengan cara tertentu 

(Lupton, 2010, hlm. 105). 

2.2.2.3. Hierarki 

Typographic hierarchy membuat konten diorganisasikan menjadi elemen 

yang merupakan emphasis dan elemen yang merupakan pendukung. 

Hierarki membantu pembaca dalam membaca sebuah teks, darimana harus 

mulai membaca dan dimana mengakhirinya (Lupton, 2010, hlm. 132). 

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan hierarki, yaitu 

melalui kontras dari elemen-elemen visual seperti ukuran teks, ketebalan 

huruf, typeface yang digunakan, alignment, warna, kemiringan huruf, dan 

spacing (Carter et al., 2015, hlm. 102). Dalam sebuah desain yang  

kompleks, dibutuhkan adanya hierarki yang konsisten untuk 

mengelompokkan informasi-informasi yang ada sehingga memudahkan 

pembaca dalam membaca (Lupton, 2010, hlm. 134). 

 

Gambar 2.14. Contoh Menggunakan Hierarki dan Tidak 

(http://vintx1997.blogspot.com/2015/12/typography-hierarchy.html) 
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2.2.3. Warna 

Menurut Landa (2013), warna dapat kita lihat karena adanya refleksi pigmen yang 

terjadi akibat pantulan cahaya. Warna merupakan elemen desain yang memiliki 

pengaruh besar dalam sebuah desain. Secara umum warna ada dua macam, yaitu 

reflected color dan additive color. Reflective color adalah warna yang kita lihat 

akibat pantulan cahaya pada objek (CMYK). Sedangkan additive color adalah 

warna yang berasal dari campuran cahaya pada screen-based media atau warna 

digital (RGB). Menurut Landa (2013, hlm. 23), warna memiliki tiga kategori, 

yaitu hue (warna itu sendiri), value (terang gelapnya warna), saturasi (intensitas 

warna). Warna juga dapat dipersepsikan sebagai warna panas dan dingin 

(temperature). Warna digunakan untuk menimbulkan emosi dan mengekspresikan 

kepribadian. 

 

Gambar 2.15 Warna Substractive dan Additive 

(https://tinibopper.wordpress.com/2011/03/15/color-and-general-motors/) 

Warna sangat berpengaruh bagi sebuah brand untuk membedakannya 

dengan brand lain. Audiens lebih cenderung melihat warna terlebih dahulu 

daripada bentuk dan konten, oleh karena itu warna menjadi sangat penting. 

Pemilihan warna bagi sebuah brand membutuhkan pengertian yang baik terhadap 
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teori warna agar sebuah brand dapat dipersepsikan berbeda dari brand lain 

(Wheeler, 2018, hlm. 154). Menurut Baker (2007), setiap warna memiliki makna 

yang berbeda, misalnya: 

1. Hitam 

Melambangkan kekuatan, serius, tradisi, pemakaman, dan kehormatan. 

2. Biru 

Melambangkan ketenangan, penyembuhan, pengetahuan, integritas, kekuatan. 

3. Coklat 

Melambangkan sejarah, bersahaja, tradisional. 

4. Hijau 

Melambangkan alami, kesehatan, kesegaran, ketenangan. 

5. Merah muda 

Melambangkan feminim, lembut, berjiwa muda. 

6. Merah 

Melambangkan gairah, agresif, kekuatan, vitalitas, berhenti. 

7. Tosca 

Melambangkan ketenangan, relaksasi, menyejukan. 

8. Putih 

Melambangkan kemurnian, bersih, halus, jujur. 

9. Kuning 

Melambangkan pengecut, peringatan, anak muda, sinar matahari. 

Warna dapat dipersepsikan karena pengaruh dari warna yang ada di 

sekitarnya. Laurer dan Pentak (2008) menyebutkan bahwa warna dapat 
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dipadukan, yang disebut dengan color schemes. Secara umum, terdapat 5 macam 

color schemes, yaitu: 

1. Monochromatic 

Menggunakan satu hue dengan melakukan variasi pada value dan saturasi 

warna. 

2. Analogus 

Menggunakan 3 hue atau lebih yang letaknya bersebelahan pada color 

wheel, dan dapat menggunakan varian value. 

3. Komplementer 

Menggunakan hue yang berseberangan pada color wheel. 

4. Split Komplementer 

Menggunakan warna yang berada di kanan kiri warna komplementernya pada 

color wheel. 

5. Triadik 

Menggunakan tiga warna yang berseberangan membentuk segitiga dalam 

color wheel. Jarak antarwarna pada color wheel berjumlah sama. 

 

Gambar 2.16. Color Schemes 

(http://mchsart.weebly.com/art-martin-color.html) 
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2.2.4. Image 

Landa (2014) mengatakan bahwa image adalah kata yang menggambarkan 

sesuatu yang representasional, abstrak, nonobjektif, seperti fotografi, ilustrasi, 

gambar, lukisan, prints, piktograf, tanda, simbol, peta, diagram, ilusi optik, 

pattern, dan elemen visual lainnya. Dalam membuat sebuah identitas visual, 

image memiliki peran penting sehingga audiens dapat mengidentifikasi brand 

tersebut dan membedakan brand tersebut dengan brand lainnya (Wheeler, 2018, 

hlm. 152). Menurut Landa (2013, hlm. 121-122), image dapat dibagi ke dalam 

beberapa kategori, yaitu sebagai berikut: 

1. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah image yang dibuat dengan tangan secara manual atau digital. 

Ilustrasi juga dapat berupa pembicaraan (spoken text) yang 

mendemonstrasikan sebuah pesan. 

2. Fotografi 

Adalah image yang dibuat menggunakan kamera. Fotografi terbagi menjadi 

beberapa genre seperti still life, portraiture, landscape, aerial, 

urban, food, event, human interest, dll. 

3. Graphic interpretation 

Adalah memvisualisasikan objek atau subjek tertentu. 

4. Collage 

Merupakan sebuah visual yang diciptakan melalui potongan image seperti 

kertas, foto, pakaian, dan material dua dimensi lainnya. Kolase dapat 

dilakukan secara digital ataupun manual. 
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5. Photomontage 

Adalah komposisi visual yang dibuat dari beberapa fotografi yang 

membentuk image yang unik. 

6. Mixed media 

Merupakan image yang berasal dari penggunaan media yang berbeda, 

misalnya fotografi dikombinasikan dengan ilustrasi, dsb. 

7. Motion graphic 

Adalah image yang berdasarkan pada waktu yang didalamnya terdapat 

tipografi, gambar, dan audio yang terintegrasi. Motion graphic biasanya 

dibuat menggunakan film, video, dan software desain dan digunakan untuk 

keperluan broadcasting, tvc, film titles, dan promotional. 

8. Diagram 

Adalah image yang merepresentasikan informasi, data statistik, atau proses 

dari sesuatu, biasanya berbentuk chart, graph, atau map. 

2.2.5. Prinsip Desain 

Untuk menciptakan sebuah desain, diperlukan prinsip-prinsip dasar desain. 

Menurut Landa (2013), prinsip desain terdiri dari balance, visual hierarchy, 

emphasis, rhythm, unity, scale, dan proportion. 

1. Balance 

Balance adalah stabilitas yang diciptakan oleh distribusi visual weight di 

setiap sisi dari pusat axis. Balance tidak berarti harus simetris, tetapi dapat 

juga secara asimetris. 
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2. Visual Hierarchy 

Merupakan pengaturan pada elemen grafis agar menciptakan emphasis. 

Hierarki visual membuat adanya prioritas kepada setiap elemen grafis mana 

yang harus dilihat terlebih dahulu oleh audiens, dan mana yang terakhir. 

Hierarki memudahkan pembaca dalam membaca suatu informasi. 

3. Emphasis 

Merupakan penekanan suatu elemen grafis agar tercapainya hierarki visual 

yang baik. Emphasis dapat dicapai dengan memisahkan objek, menempatkan 

objek sesuai prioritas, mengubah ukuran objek, mengubah warna objek, dan 

memberikan petunjuk. 

4. Rhythm 

Merupakan repetisi konstan dari sebuah elemen grafis. Banyak faktor yang 

menyebabkan terjadinya ritme, yaitu melalui warna, tekstur, figure and 

ground, emphasis, dan balance. 

5. Unity 

Unity adalah prinsip desain yang bertujuan membentuk persepsi organisasi, 

yang dapat dicapai menggunakan prinsip gestalt: 

a. Similarity adalah kesamaan ciri objek satu dengan lainnya. 

b. Proximity adalah kedekatan antara objek satu dengan lainnya. 

c. Continuity adalah kesinambungan antara objek satu dengan lainnya. 

d. Closure adalah kecenderungan manusia untuk menutup sebuah objek yang 

terputus. 
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6. Scale 

Skala merupakan ukuran dari suatu elemen grafis. Skala diatur agar 

membentuk komposisi visual yang baik, memberikan kontras dan dinamika 

pada desain. 

7. Proportion 

Proporsi adalah ukuran elemen grafis satu dibanding dengan elemen grafis 

lainnya. Ada beberapa cara untuk mendapatkan proporsi yang ideal, yaitu 

dengan menerapkan prinsip Fibonacci numbers atau golden ratio. 

2.2.6. Layout 

Menurut Ambrose dan Harris (2011, hlm. 8-9), layout adalah proses menyusun 

elemen grafis dalam suatu komposisi sehingga tercipta rancangan yang estetis dan 

dapat dimengerti audiensnya. Layout bersifat relatif, bergantung pada media yang 

dipakai dan kontennya. Dalam melakukan proses layouting, ada sebuah sistem 

yang membantu untuk mengatur peletakan konten, yang disebut dengan grid 

system (Lipton, 2010, hlm. 131). 

 Menurut Landa (2013), grid adalah sebuah pembantu, yang terbuat dari 

struktur vertikal dan horizontal yang membagi sebuah format ke dalam kolom dan 

margin. Dengan menggunakan grid, informasi dapat disajikan menjadi lebih 

mudah diserap oleh pembaca (Carter et al., 2015, hlm. 65). Grid digunakan untuk 

membantu desainer dalam membuat komposisi layout, namun desainer tidak 

selalu harus selalu mengikuti grid yang telah ditetapkan (Ambrose & Harris, 

2011, hlm. 26). 
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Menurut Landa (2013), berdasarkan jenis kolom yang digunakan, grid 

terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Single-column grid 

Merupakan grid yang paling simpel, hanya terdiri dari satu kolom yang 

dikelilingi oleh margin (Lupton, 2010, hlm. 178). Single-column grid juga 

disebut dengan manuscript grid karena pertama kali digunakan dalam 

pembuatan manuskrip. Single-column grid lebih terlihat baik apabila 

digunakan pada ukuran media yang kecil seperti mobile screens. 

 

Gambar 2.17. Contoh Single-Column Grid 

(http://thinkingwithtype.com/grid/) 

2. Multi-column grid 

Adalah grid yang terdiri lebih dari satu kolom. Multi-column grid lebih 

fleksibel daripada single-column grid untuk mengatur hierarki teks dan 

gambar yang kompleks. Jumlah kolom mempengaruhi tingkat fleksibilitas 

grid tersebut (Lupton, 2010, hlm. 181). Dalam grid terdapat elemen yang 

dinamakan gutter, yaitu jarak antar kolom, baseline-grid yaitu tempat untuk 

meletakan teks, flowline, yaitu garis horizontal yang menjadi batas untuk 

meletakan teks atau gambar (Carter et al., 2015, hlm. 74). 
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Gambar 2.18. Contoh Multi-Column Grid 

(http://thinkingwithtype.com/grid/) 

3. Modular grid 

Adalah grid yang dikomposisikan oleh modul yang terbentuk dari 

perpotongan kolom dan flowline (Landa, 2014, hlm. 181). Keuntungan 

menggunakan grid ini adalah informasi dapat disusun baik di dalam satu 

modul maupun dengan menggabungkan beberapa modul menjadi satu 

sehingga desain menjadi lebih fleksibel.  

 

Gambar 2.19. Contoh Modular Grid 

(http://thinkingwithtype.com/grid/) 

2.3. Museum 

Museum adalah institusi permanen dan terbuka untuk umum yang mempelajari, 

mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan warisan 
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peradaban manusia dan lingkungannya dengan tujuan pembelajaran dan rekreasi 

(ICOM, 2007). Museum menyimpan memori mengenai budaya, mimpi, dan 

harapan orang-orang di dunia (Ambrose, 2007). Museums Association (1998) 

mengatakan bahwa museum memungkinkan orang untuk menjelajahi koleksi 

sebagai bahan inspirasi, pembelajaran, dan kesenangan.   

 Menurut Ambrose (2007), museum dikategorikan menjadi beberapa jenis, 

diantaranya: 

1. Berdasarkan koleksinya 

Museum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu museum umum, museum 

arkeologi, museum seni, museum etnografi, museum sejarah alam, museum 

sains, museum geologi, museum geologi, museum industri, museum militer, 

dan museum maritim. Museum maritim adalah museum yang koleksinya 

menampilkan sejarah kemaritiman, misalnya kapal, dan alat navigasi pada 

zaman dahulu. Museum ini bertujuan untuk menunjukkan dan mendidik 

masyarakat tentang masa lalu maritim umat manusia. 

2. Berdasarkan pengelolanya 

Museum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu museum kota, museum 

universitas, museum independen, museum tentara, museum perusahaan 

komersial, museum privat, dan museum pemerintah. Museum pemerintah 

adalah museum yang pengelolaannya diatur dan dijalankan oleh pemerintah 

setempat. 
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3. Berdasarkan areanya 

Museum dibagi menjadi museum nasional, museum regional, museum kota, 

dan museum lokal. 

4. Berdasarkan audiensnya 

Museum dibagi menjadi museum umum, museum pendidikan, museum 

spesialis. 

5. Berdasarkan cara memamerkan koleksinya 

Museum dibagi menjadi museum tradisional, museum rumah bersejarah, 

museum udara terbuka, museum interaktif. 
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