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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Brand 

Menurut Kotler (2009), brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol atau 

desain, atau kumpulan dari semuanya, yang digunakan untuk menandai barang atau 

jasa milik pribadi atau kelompok dan membedakannya dengan kepemilikan 

kompetitor lain (hlm.258).  Lebih dari itu, brand dibentuk berdasarkan nilai-nilai 

unik yang mendefinisikan karakternya dan bekerja secara intangible dalam 

menjanjikan kepuasaan dengan memberikan konsistensi ketika dibeli, digunakan, 

atau dialami (Slade-Brooking, 2016, hlm.12).  

Menurut Haigh (seperti dikutip Wheeler, 2018, hlm.2), terdapat 3 fungsi 

utama dari sebuah brand, yakni: membantu menentukan di antara banyaknya 

pilihan (navigation); mengkomunikasikan kualitas produk/jasa sehingga 

meyakinkan audiens dalam memilih (reassurance); dan membangun citra, bahasa, 

serta asosiasi yang membantu audiens mengenali brand tersebut (engagement). 

2.1.1. Branding  

Dinyatakan oleh Wheeler (2018, hlm.6), bahwa branding adalah sebuah proses 

membangun brand awareness, menarik perhatian audiens baru, dan 

mempertahankan loyalitas audiens terhadap brand.  
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2.1.2. Nonprofit Branding  

Holland (2010, hlm.14) menyatakan bahwa segala hal di muka bumi ini melalui 

proses branding. Produk konsumen, selebriti, politikus, bahkan organisasi 

nonprofit sekalipun. Menurutnya, branding bagi nonprofit berfungsi dalam 

memperjelas misi yang dibawakan oleh organisasi bersangkutan sehingga dapat 

dipahami dengan mudah oleh audiens. Imagine Canada (seperti dikutip Daw & 

Cone, 2011, hlm.5) menyatakan bahwa nonprofit branding tidak hanya berfungsi 

dalam meningkatkan fundraising, melainkan penting dalam sebuah gerakan sosial, 

tidak peduli besar atau kecilnya organisasi tersebut. Salah satu lembaga nonprofit 

global MoMA (seperti dikutip dalam Holland, 2010, hlm.10) memilih untuk 

menggunakan istilah spirit dibanding brand, yang mana motivasi yang kuat untuk 

mencapai keinginan bersama dalam melakukan perubahan positif di dunia sekitar 

adalah apa yang menjadikan sebuah organisasi nonprofit berhasil.  

2.1.2.1. Fungsi 

Dalam bukunya, Daw & Cone (2011, hlm.6) menjabarkan pencapaian yang dapat 

dihasilkan melalui nonprofit brand yang inovatif: 

1. Menentukan arah tujuan yang jelas yang berdampak pada peningkatan 

kinerja dari organisasi tersebut. 

2. Mengubah persepsi, preferensi dan, prioritas dengan menyatukan 

sekelompok orang yang memiliki harapan atau nilai yang sama. 

3. Memperkuat organisasi nonprofit dalam hal Sumber Daya Manusia dengan 

menarik orang-orang yang memiliki ketertarikan untuk berkontribusi 

terhadap misi yang sama. 
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4.  Membangun relasi dan komunikasi yang kuat dengan audiens yang 

bersinggungan dengan organisasi nonprofit bersangkutan melalui brand 

promise yang konsisten. 

5. Memfasilitasi ide dan inovasi demi keberlangsungan organisasi yang 

berkelanjutan  di masa yang akan datang. 

6. Mendapatkan koneksi dan sumber daya baru secara berkelanjutan melalui 

brand yang kian berinovasi tanpa melupakan nilai historis yang dianut. 

7. Menjadikan sebuah organisasi stabil di tengah arus finansial dan politik 

yang seringkali tidak menentu. 

2.1.2.2. Nilai 

Menurut Daw & Cone (2011, hlm.20-21), terdapat value proposition dalam 

nonprofit brand yang berlaku secara 3-dimensi: 

 
 

Gambar 2.1. Three Dimensional Value Proposition 

(Breakthrough Nonprofit Brand, 2011) 
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1. Convinces the head 

Meyakinkan seseorang apa yang diperjuangkan oleh nonprofit brand yang 

bersangkutan dan bagaimana hal itu dapat secara logis dianggap relevan dan 

penting dirinya, sehingga individu tersebut pada akhirnya memiliki 

keinginan untuk berkontribusi. 

2. Touches the heart 

Menempatkan nonprofit brand pada isu-isu yang lebih besar agar dapat 

menarik hati orang-orang yang peduli terhadap isu tersebut dengan 

menjalankan misi yang dibawakan organisasi tersebut. 

3. Engages the hands 

Membuka kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi melalui 

berbagai cara. Mengingat seseorang cenderung berinteraksi dengan orang-

orang yang memiliki nilai dan keyakinan yang sama, maka penting bagi 

sebuah nonprofit brand untuk menciptakan sense of community baik di 

dalam maupun luar organisasi. 

2.1.2.3. Prinsip 

Melalui bukunya, Daw & Cone (2011, hlm.28-31) merumuskan 7 prinsip yang 

fundamental dalam sebuah nonprofit branding, diantaranya: 

1. Discover the authenthic meaning of your brand. 

2. Embed your brand meaning across the organization. 

3. Rally internal brand ambassadors 

4. Develop 360° brand communications. 

5. Expand your brand by mobilizing an external community. 
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6. Cultivate partners to extend your brand reach and influence. 

7. Leverage your brand for alternative revenue and value. 

2.1.3. Brand Value 

Brand merupakan aset tunggal paling berharga yang dimiliki oleh sebuah brand itu 

sendiri. Hal ini berdasarkan nilai dari brand yang mencapai 1/3 dari market value 

(Clifton, 2003, hlm.2). Godin (2009) mendefinisikan brand value sebagai 

kumpulan dari ekspektasi, memori, cerita, dan hubungan yang dibangun sehingga 

konsumen memilih brand bersangkutan di antara kompetitor lainnya. Ia 

menambahkan bahwa brand value merupakan seberapa banyak orang yang 

bersedia untuk membayar dan seberapa sering ia memilih di antara brand lainnya. 

2.1.4. Brand Equity 

Lain halnya dengan brand value, Slade-Brooking (2016, hlm.38) mengungkapkan 

bahwa brand equity merupakan istilah dalam marketing untuk mendeskripsikan 

commercial value dari benak konsumen berdasarkan nama dari brand 

bersangkutan, terlepas dari produk/jasa yang ditawarkan. Menurut Wheeler (2018), 

setiap perusahaan – baik perusahaan kecil maupun nonprofit – perlu membangun 

brand equity. Hal ini dapat diciptakan melalui peningkatan recognizition, 

awareness, dan loyality dari konsumen (hlm. 12).  

Keller (2012, hlm.68) mengusung konsep customer-based brand equity 

(CBBE), bagaimana sebuah brand yang mengerti keinginan dan kebutuhan dari 

konsumennya akan meningkatkan nilai dari brand tersebut. Lanjutnya ia membagi 

definisi tersebut dalam 3 bagian: 
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1. Differential effect 

Brand equity muncul berdasarkan perbedaan yang dirasakan konsumen 

terhadap produk/jasa yang ditawarkan. Jika tidak ada perbedaan yang 

dirasakan, maka persaingan hanya akan didasarkan oleh harga. 

2. Brand knowledge 

Ketika konsumen telah memahami lebih dalam mengenai brand yang 

bersangkutan, maka brand equity sangat bergantung pada apa yang ada 

dalam benak konsumen. Hal ini diciptakan berdasarkan pengalaman 

konsumen dari waktu ke waktu ketika merasakan, melihat, dan 

mendengar brand yang bersangkutan.  

3. Consumer response to marketing 

Hal lain yang mempengaruhi brand equity terletak pada perbedaan 

respons dari konsumen terkait seluruh aspek marketing yang dilakukan 

brand bersangkutan. Contohnya adalah respons terhadap promosi, 

ingatan terhadap iklan, hingga respons terhadap brand extension. 

2.1.5. Brand Positioning 

Ries & Trout pada tahun 1981 mendefinisikan positioning dengan memulainya dari 

sebuah produk. Namun positioning bukan produk itu sendiri melainkan apa yang 

ditanamkan dalam benak calon konsumen, lanjutnya. 15 tahun kemudian mereka 

kembali mendefinisikan positioning sebagai posisi dalam benak konsumen yang 

menguntungkan, baik dengan cara mencapainya pertama kali atau melalui 

kompetisi.  
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 Keller (2012) menyatakan bahwa brand positioning merupakan inti dari 

strategi pemasaran. Sesuai dengan namanya, ia mendefinisikan positioning sebagai 

‘pencarian lokasi’ di dalam benak konsumen, sehingga mereka memikirkan 

produk/jasa dengan cara yang benar dan menguntungkan brand yang bersangkutan. 

Menurut Keller, menentukan positioning dapat dilakukan dengan memahami target 

market yang dituju, mengenali target konsumen yang ingin dicapai, dan mengenali 

persamaan serta perbedaan dari kompetitor brandnya. 

2.1.5.1. Target Market 

Memahami dan mengenali segmentasi target market yang dituju menjadi hal yang 

penting, dikarenakan setiap target memiliki pengetahuan, persepsi, dan preferensi 

terhadap brand yang berbeda-beda (hlm. 79). 

 

Gambar 2.2. Pembagian segmentasi konsumen 

(Strategic Brand Management, 2012) 
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2.1.5.2. Model 

Dalam praktiknya, dibutuhkan penelitian dan analisa sistematis yang 

mempertimbangkan strategi, kompetensi utama, tren pasar saat ini dan di masa 

mendatang, hingga keinginan dan kebutuhan konsumen (Clifton, 2003, hlm.88). 

Hal ini dirumuskannya dalam 4 fokus utama dalam menentukan positioning: 

 

 

Gambar 2.3. Brand opportunity model 
(Brands and Branding, 2003) 

 

1. Relevance 

Memahami konsumen dan memenuhi kebutuhannya baik secara fungsional 

maupun emosional, sehingga tercipta koneksi yang baik  

dengan konsumen. 
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2. Differentiation 

Menciptakan nilai yang membedakan brand bersangkutan di antara 

kompetitor lainnya dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari 

produk/jasa yang ditawarkan. 

3. Credibility 

Memegang teguh janji dan nilai dari brandnya dalam setiap hal yang 

dilakukan, sehingga senantiasa mempertahankan kesetiaan konsumen. 

4. Stretch 

Mendorong inovasi dan kebaruan dalam setiap produk/jasa yang ditawarkan 

dengan memegang teguh nilai yang diangkat, sehingga brand bersangkutan 

tetap relevan di tengah keadaan yang terus berubah. 

2.1.6. Brand Personality 

Pemetaan karakteristik dari brand memudahkan konsumen menentukan apakah 

brand tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan selera dan personality pribadi 

mereka (Davis, 2009, hlm. 50). Brand personality memposisikan brand layaknya 

sifat-sifat yang dimiliki manusia (Aaker, 1997, hlm.347). Berdasarkan hasil 

penelitiannya terhadap sifat-sifat pada brand, Aaker membagi dimensi kepribadian 

brand menjadi 5 bagian:  
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Gambar 2.4. Brand personality dimensions 

(Dimensions of Brand Personality, 1997) 

 

2.1.6.1. Brand Archetypes 

C. G. Jung memetakan brand personality berdasarkan brand archetypes, sebuah 

bentuk atau imaji yang terinspirasi dan terjadi di alam dan tanpa disadari berlaku 

dalam sebuah produk atau benda (seperti dikutip Mark & Pearson, 2001, hlm.4). 

Teori brand archetypes digunakan untuk membantu mendefinisikan dan 

memetakan esensi yang mendalam dari brand yang akan membedakannya dengan 

brand lain. 
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Gambar 2.5. Brand archetypes 

(The Hero and The Outlaw, 2001) 

 

 Mark & Pearson (2001, hlm.15) membedakan dorongan manusia yang 

menentukan pilihannya menjadi 4 bagian, yang mana hal ini saling berjalan dalam 

arah yang berlawanan sehingga manusia seringkali memiliki kecenderungan untuk 

mencari keseimbangan: 

 
Gambar 2.6. Motivational drive 

(The Hero and The Outlaw, 2001) 
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1. Stability & Control 

Keinginan untuk mengatur hal-hal di sekitarnya dan memiliki keadaan yang 

stabil. 

2. Belonging & Enjoyment 

Keinginan untuk disukai dan diterima dalam lingkungannya. 

3. Risk & Mastery 

Keinginan untuk mencoba tantangan, keahlian, dan pencapaian yang baru. 

4. Independence & Fulfillment 

Keinginan untuk mencari kebahagiaannya masing-masing. 

2.2. Brand Identity 

Brand identity merupakan segala hal yang berwujud; dapat dilihat, dirasakan, 

dipegang, didengar, bahkan bergerak. Brand identity mewujudkan citra dari brand 

menjadi bentuk yang dapat dilihat secara langsung oleh audiens. Selain itu, brand 

identity dapat berfungsi dalam membangun koneksi, loyalitas, dan image dalam 

benak audiens (Wheeler, 2018, hlm. 4). 

2.2.1. Brand Architecture 

Menurut Wheeler (2018, hlm.22), brand architecture merupakan hierarki yang 

mengatur setiap bagian dari brand, memberikan benang merah antara parent 

company, produk/jasa yang ditawarkan, hingga strategi marketing yang dibawakan 

sehingga membentuk kesatuan brand yang terstruktur. Lanjutnya ia membagi tipe 

brand architecture menjadi 3 bagian: 
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1. Monolithic brand architecture 

Ditandai dengan satu master brand yang kuat dengan brand extension yang 

mengikuti atau mengadopsi nama dari parent brand tersebut. Biasanya 

brand promise dan personanya dianggap lebih penting dibanding fitur dan 

manfaat dari produknya. 

2. Endorsed brand architecture 

Ditandai dengan hubungan pemasaran yang kuat antara produk dengan 

parent brandnya. Biasanya produk memiliki fitur dan target market yang 

sudah jelas dibantu dengan asosiasinya dengan parent brand. 

3. Pluralistic brand architecture 

Ditandai dengan kumpulan brand yang memang sudah dikenal di kalangan 

konsumen, sehingga biasanya parent brand hanya diketahui oleh pihak 

tertentu saja. 

2.2.2. Logo 

Menurut Slade-Brooking (2016, hlm.24), kata ‘logo’ yang dalam bahasa Yunani 

berarti ‘kata’, pertama kali muncul dalam injil Yohanes pada Kitab Suci. Menurut 

Moiroka (2004), logo merupakan sebuah simbol yang distingtif dari sebuah 

perusahaan, objek, publikasi, jasa, ataupun ide (hlm.16). Wheeler (2018, hlm.55) 

membagi jenis-jenis logo dalam 5 kategori: 

1. Wordmarks 

Nama dari perusahaan, akronim, atau nama produk yang dijadikan simbol 

dari perusahaan melalui pembentukan tipografi yang unik. 
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Gambar 2.7. Contoh wordmark 
(http://logok.org/coca-cola-logo/) 

 

2. Letterforms 

Satu atau lebih bentuk huruf yang mewakili brand dan membantu audiens 

dalam mengenali logo dari brand tersebut. 

 

 

Gambar 2.8. Contoh letterform 
(http://logok.org/playstation-logo/) 

 

3. Pictorial marks 

Gambaran atau bentuk literal dari sebuah objek yang kemudian 

disederhanakan atau dimodifikasi. 
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Gambar 2.9. Contoh pictorial mark 
( http://logok.org/wwf-logo/) 

 

4. Abstract/symbolic marks 

Tanda atau bentuk yang merepresentasikan big idea, biasanya membentuk 

ambiguitas dalam benak audiens. 

 

Gambar 2.10. Contoh abstract/symbolic mark 
(http://logok.org/pepsi-logo/) 

 

5. Emblems 

Tanda atau bentuk yang menunjukkan hubungan dari perusahaan atau brand 

dengan suatu elemen gambar tertentu. 
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Gambar 2.11. Contoh emblem 
(http://logok.org/starbucks-logo/) 

 

Selain penggunaan di atas, logo juga dapat berupa gabungan dari 

seluruhnya: wordmark, lettermark, pictorial mark, dsb. Hal ini disebut juga dengan 

istilah combination mark. 

 

Gambar 2.12. Contoh combination mark 
(http://logok.org/burger-king-logo/) 

 

Airey (2010) menambahkan, bahwa setiap orang bisa saja membuat sebuah 

logo, tetapi tidak semua orang dapat menciptakan logo yang ikonik dan berhasil 

(hlm. 22). Menurutnya, ada 7 elemen yang perlu diperhatikan dalam menciptakan 

sebuah logo: 

1. Keep it simple 

Menurutnya, solusi yang paling sederhana biasanya adalah solusi yang 

paling efektif. Kesederhanaan memungkinkan sebuah logo untuk 
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diterapkan dan digunakan dalam berbagai media. Selain itu, logo yang 

simple lebih memudahkan audiens dalam mengenali dan mengingatnya. 

2. Make it relevant 

Sebuah logo harus memiliki relevansi dengan perusahaan, audiens, atau 

ranah industrinya. Bukan berarti sebuah logo harus dibentuk secara 

literal, tetapi bagaimana logo tersebut dapat menjadi relevan dalam 

dunianya dan stand out di antara kompetitor lainnya. 

3. Incorporate tradition 

Logo harus dapat bertahan sepanjang bisnis tersebut berjalan, tidak 

hanya mengikuti tren yang sedang berkembang. Oleh karena itu, sebuah 

logo harus berakar pada ide yang mendasarinya. 

4. Aim for distinction 

Logo yang distingtif dapat dengan mudah dibedakan dengan kompetitor 

brandnya. Logo yang kuat dapat dilihat berdasarkan bentuknya yang 

kontras dan merepresentasikan ide yang dibangun. 

5. Commit to memory 

Logo yang ikonik harus dapat diingat dengan mudah, meskipun hanya 

dilihat secara sekilas. 

6. Think small 

Penggunaan logo tidak terbatas pada media apapun, termasuk media 

dengan ukuran yang sangat kecil. Oleh karena itu, penting untuk 

menciptakan logo yang sederhana agar dapat digunakan dalam ukuran 

yang kecil tanpa menghilangkan detil dari logo tersebut. 
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7. Focus on one thing 

Biasanya sebuah logo hanya akan dilihat secara sekilas, dan perhatian 

audiens sangat mudah teralihkan ke hal lainnya. Sebuah logo harus 

menekankan satu pesan yang jelas yang ingin disampaikan, sehingga 

dapat dipahami oleh audiens dengan mudah. 

2.2.3. Tagline 

Menurut Wheeler (2018), tagline merupakan sebuah kalimat pendek yang 

menangkap esensi, personality, dan positioning dari sebuah brand yang 

membedakannya dengan kompetitor lain. Penentuan tagline bukanlah dari kalimat 

sembarang, melainkan melalui dasar pemikiran dan proses yang strategis serta 

kreatif. Lanjutnya, Wheeler menjelaskan bahwa sebuah tagline harus memiliki arti 

yang mendalam dan mudah untuk diingat, serta digunakan secara terus menerus 

(hlm. 24). Hal ini diperkuat oleh Slade-Brooking (2016, hlm.28) bahwa tagline 

berfungsi dalam memperkuat kualitas unik dari brand di hadapan publik. Slade-

Brooking membagi pendekatan tagline dalam 5 kategori: 

1. Deskriptif 

Mendeskripsikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh brand tersebut. 

Contoh: Innocent – ‘Nothing but nothing but fruit’. 

2. Superlatif 

Memposisikan brand menjadi yang teratas di kelasnya. 

Contoh: Lufthansa – ‘There’s no better way to fly’. 
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3. Imperatif 

Berupa sebuah perintah atau arahan untuk melakukan sesuatu, biasanya 

dimulai dengan sebuah kata kerja. 

Contoh: Nike – ‘Just do it’. 

4. Provokatif 

Mengundang pertanyaan atau pemikiran dalam benak audiens. 

Contoh: Microsoft – ‘Where are you going today?’. 

5. Spesifik 

Menunjukkan secara spesifik kategori dari brand atau produknya. 

Contoh: HSBC – ‘The world’s local bank’. 

2.2.4. Typography 

Tipografi adalah sebuah terjemahan visual dari bahasa, sebuah karakter yang 

membentuk kata, kemudian kata tersebut membentuk kalimat yang akan membawa 

sebuah pesan. Dalam komunikasi, type merupakan wujud nyata dari suara yang 

berfungsi sebagai media antara penulis dan pembaca. Lebih dari itu, tipografi tidak 

hanya berperan sebagai media penyampaian pesan, tetapi tipografi itu sendiri dapat 

membawakan pesan melalui karakteristik bentuknya. Tipografi juga dapat 

mengutarakan emosi dan personality, karena setiap typeface membawa karakternya 

masing-masing (Cheng, 2005). 

Typeface adalah kumpulan dari huruf, angka, simbol, tanda baca yang 

memiliki kesatuan dalam desain (Ambrose & Harris, 2006, hlm.56). Hal ini 

diperkuat oleh Craig (2006, hlm.27) yang menyatakan bahwa typeface merupakan 

sebuah desain spesifik dari alfabet. Setiap typeface diidentifikasikan melalui sebuah 
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nama, yang diambil berdasarkan nama penciptanya (Baskerville, Bodoni, Frutiger), 

mengacu pada sebuah tempat (Caledonia, Helvetica), atau yang mendeskripsikan 

karakter itu sendiri (Futura, Modern). 

2.2.4.1. Anatomi 

Layaknya tubuh manusia, sebuah karakter dalam typeface juga dibagi menjadi 

bagian-bagian yang memiliki istilahnya masing-masing (Ambrose & Harris, 2006, 

hlm. 57). 

 

Gambar 2.13. Anatomi dalam tipografi 
(The Fundamentals of Typography, 2006) 
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Selain anatomi pada karakter, terdapat beberapa istilah dalam tipografi yang 

mengatur sistem penggunaan typeface tersebut, diantaranya (Craig, 2006, hlm. 12-

14): 

1. Character: Huruf, tanda baca, angka, dan elemen lain. 

2. Uppercase: Huruf kapital atau huruf besar dalam alfabet. 

3. Lowercase: Huruf kecil dalam alfabet. 

4. Baseline: Garis imajiner di bagian terbawah x-height 

5. Meanline: Garis imajiner di bagian teratas x-height 

6. X-height: Tinggi dari elemen utama dalam huruf kecil. 

7. Ascender: Bagian dari huruf kecil yang menjulang ke atas. 

8. Descender: Bagian dari huruf kecil yang menjulang ke bawah. 

9. Counter: Bagian tertutup atau setengah tertutup dari sebuah karakter. 

10. Ligatures: 2 karakter atau lebih yang digabungkan menjadi satu. 

2.2.4.2. Klasifikasi 

Tipografi kian berkembang seiring sejarah dan karakteristik yang dipengaruhi oleh 

zamannya, yang oleh Craig (2006, hlm.63) diklasifikasikan menjadi 5 kategori 

menurut periode historiknya: 

1. Old style 

Jenis ini berkembang pada tahun 1600an melalui typeface Garamond yang 

merupakan huruf serif. Ciri khas dari klasifikasi ini yaitu garis tebal dan 

serif yang melengkung pada sambungannya. 
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Gambar 2.14. Ciri old style 
(Designing with Type, 2006) 

 

2. Transitional 

Jenis ini berkembang ketika mulai ditemukan teknologi yang lebih memadai 

dalam hal printing. Hal ini membentuk ciri khas kontras tebal dan tipis pada 

huruf seperti yang terlihat dalam typeface Baskerville. 

 

Gambar 2.15. Ciri transitional 
(Designing with Type, 2006) 
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3. Modern 

Jenis ini berkembang melalui typeface Bodoni yang memiliki kontras tebal 

tipis yang semakin sempurna. Menghilangkan bracket dari huruf serif 

membantu menciptakan kesan elegan pada typeface tersebut. 

 

Gambar 2.16. Ciri modern 
(Designing with Type, 2006) 

 

4. Egyptian 

Pada era ini, tipografi mengalami eksplorasi yang cukup luas untuk 

memenuhi kebutuhan periklanan. Seringkali disebut Slab Serif atau serif 

kotak, typeface jenis ini ditandai dengan sedikit kontras pada garisnya. 

 

Gambar 2.17. Ciri egyptian 
(Designing with Type, 2006) 
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5. Sans Serif 

Sans serif atau ketiadaan serif mulai berkembang secara luas di tengah abad 

ke-20. Saat ini penggunaan sans serif  banyak dipilih baik sebagai teks 

maupun display. 

 

Gambar 2.18. Ciri sans serif 
(Designing with Type, 2006) 

 Selain berdasarkan klasifikasi masanya, Coles (2012, hlm.22) membagi 

type berdasarkan ciri visualnya untuk membantu lebih memahami dan 

membandingkan karakter dan keunikan dari masing-masing jenis: 

1. Humanist Serif 

Seringkali diasosiasikan dengan huruf kaligrafi, dengan oblique stress dan 

garis tebal tipis yang terbentuk dari posisi angle yang konsisten. 

 

Gambar 2.19. Ciri humanist serif 
(The Anatomy of Type, 2012) 
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2. Transitional Serif 

Ditandai dengan kontras pada tebal tipis garis yang lebih dominan, dengan 

stress yang sudah lebih lurus dibandingkan dengan humanist serif. 

 

Gambar 2.20. Ciri transitional serif 
(The Anatomy of Type, 2012) 

3. Rational Serif 

Ditandai dengan kontras yang sangat kuat antara garis vertikal tebal dengan 

garis horizontal tipis. 

 

Gambar 2.21. Ciri rational serif 
(The Anatomy of Type, 2012) 

4. Contemporary Serif 

Seiring waktu type designer mulai mempertimbangkan aspek keterbacaan, 

sehingga type jenis ini dicirikan dengan x-heightnya yang lebih besar dan 

kontras garis yang tidak terlalu mencolok. 
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Gambar 2.22. Ciri contemporary serif 
(The Anatomy of Type, 2012) 

5. Inscribed/Engraved 

Lain dari serif pada umumnya, jenis ini lebih sering diasosiasikan dengan 

glyphic – huruf yang dipahat pada permukaan keras seperti batu –yang 

dicirikan dengan serif yang panjang, lancip, atau tidak ada serif sama sekali. 

 

Gambar 2.23. Ciri inscribed/engraved 
(The Anatomy of Type, 2012) 

6. Grotesque Sans 

Grotesque sebenarnya digunakan untuk menyebut sans serif  pada era ini 

dengan karakternya yang mirip dengan transitional dan rational serif, yakni 

proporsi seimbang, bentuk statis, tertutup, dan garisnya yang cenderung 

menjorok masuk. 



32 
 

 

Gambar 2.24. Ciri grosteque sans 
(The Anatomy of Type, 2012) 

7. Neo-Grotesque Sans 

Neo-grotesque sans merupakan perpanjangan dari grotesque, dengan 

kontras yang sangat minim, terminal yang horizontal, dan tertutup. Typeface 

ini biasanya terlihat indah dalam ukuran besar sehingga banyak digunakan 

untuk display. 

 

Gambar 2.25. Ciri neo-grotesque sans 
(The Anatomy of Type, 2012) 

8. Gothic Sans 

Merupakan variasi dari grotesque type Inggris dan Amerika yang biasanya 

hanyalah berbeda dari nama. Namun beberapa perbedaan yang dapat dilihat 

yakni ukuran x-height yang cenderung lebih besar, stress yang vertikal, dan 

kontras yang sangat minim. 
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Gambar 2.26. Ciri gothic sans 
(The Anatomy of Type, 2012) 

9. Geometric Sans 

Jenis yang paling statis dibanding jenis lainnya, berupa penggunaan bentuk 

yang sangat konstruktif seperti lingkaran dan segi empat. 

 

Gambar 2.27. Ciri geometric sans 
(The Anatomy of Type, 2012) 

10. Humanist Sans 

Sama seperti jenis serifnya, humanist sans dibuat dari kaligrafi dengan 

kontras yang cukup tinggi dibanding sans serif lainnya. 

 

Gambar 2.28. Ciri humanist sans 
(The Anatomy of Type, 2012) 
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11. Neo-Humanist Sans 

Perkembangan era digital melahirkan jenis ini yang membedakannya 

dengan struktur yang lebih dinamis dan keterbukaan yang lebih besar. 

 

Gambar 2.29. Ciri neo-humanist sans 
(The Anatomy of Type, 2012) 

12. Grotesque Slab 

Ciri khas jenis ini adalah biasanya sangat tebal dengan terminal yang bulat 

dan bracketed serif yang sangat berat. Type jenis ini sangat mencuri atensi 

dan biasanya digunakan sebagai type dekoratif. 

 

Gambar 2.30. Ciri grotesque slab 
(The Anatomy of Type, 2012) 

13. Geometric Slab 

Cenderung memiliki kesamaan dengan jenis sans serifnya, geometric slab 

ditandai dengan ketebalan garis yang sama yang membuatnya sama sekali 
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tidak terlihat kontras. Jenis ini juga biasanya menggunakan serif dengan 

ketebalan yang sama dengan stemnya. 

 

Gambar 2.31. Ciri geometric slab 
(The Anatomy of Type, 2012) 

14. Humanist Slab 

Pada dasarnya merupakan humanist sans serif yang ditambahkan dengan 

serif berbentuk kotak yang tidak melengkung. 

 

Gambar 2.32. Ciri humanist slab 
(The Anatomy of Type, 2012) 

15. Script 

Secara tradisional merupakan typeface yang berdasarkan bentuk tulisan 

tangan. Script juga dapat dibuat dengan alat tulis seperti pensil dan brush. 
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Gambar 2.33. Ciri script 
(The Anatomy of Type, 2012) 

2.2.4.3. Legibility dan Readability 

Legibility mengacu kepada kejelasan bentuk sebuah huruf yang membedakannya 

dengan huruf lainnya dalam sebuah typeface, sehingga membentuk kesatuan huruf 

yang dapat dipahami. Sedangkan readability mengacu pada tingkat keterbacaan 

sebuah typeface secara keseluruhan yang akan mempengaruhi kemampuannya 

untuk dapat dimengerti oleh pembaca (Ambrose & Harris, 2006, hlm.150).  

2.2.4.4. Hierarchy 

Hierarki adalah sebuah sistem logis dalam visual yang mengorganisasikan urutan 

bacaan teks berdasarkan kepentingan dari konteksnya melalui arahan visual. 

Sebuah hierarki dalam teks membantu menghilangkan kesan ambiguitas dan 

memudahkan pembaca dalam menerima pesan. 

 Dalam menyusun hierarki, yang penting untuk diperhatikan adalah 

pemahaman terhadap isi dari konten teks tersebut. Setiap penggunaan teks dalam 

media dan konteks yang berbeda pastinya memiliki kebutuhan hierarki yang 

berbeda pula. Hierarki dapat terbentuk melalui perbedaan ukuran, ketebalan, dan 

letak dari teks (Ambrose & Harris, 2016, hlm. 134-135). 
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2.2.4.5. Appropriation 

Appropriation adalah kegiatan mengambil atau meminjam estetika dari sebuah 

elemen visual melalui periode masa, gaya, atau aliran tertentu. Pengadaptasian ini 

biasanya tidak menyangkut konteks historikalnya melainkan digunakan sebagai 

fungsi yang baru, walaupun masih membawa kesan secara kognitif (Ambrose & 

Harris, 2016, hlm. 164). 

2.2.5. Grid 

Grid mengacu pada sebuah struktur yang mengatur ruang dalam halaman, bidang, 

atau elemen lain dalam suatu lingkup. Grid bisa bersifat sederhana maupun 

kompleks, spesifik atau generik, dan luwes atau jelas dalam strukturnya (Lupton, 

2010, hlm. 151). Sistem grid membantu pembaca mendapatkan informasi yang 

jelas dan terjangkau, yang ketika diterapkan secara efektif akan menempatkan 

ruang dan bentuk secara proporsional dan indah. 

Berbicara mengenai grid berarti pemahaman terhadap sistem proporsi dan 

hubungannya. Seringkali desainer mengandalkan sense dalam menentukan 

proporsi. Golden section membantu dalam memahami proporsi dan telah digunakan 

selama berabad-abad dalam arsitektur, desain, bahkan musik. Golden section 

mengacu pada hubungan antara dua objek yang mana rasio antara objek yang lebih 

kecil dan yang lebih besar sama besar terhadap penjumlahan keduanya. 
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Gambar 2.34. Golden section 
(Typographic Design: Form and Communication, 2014) 

 

Model rasio Fibonacci juga merupakan salah satu model proporsi yang 

penting. Masih terkait dengan golden section, model ini menggunakan sistem 

matematis yang mana sebuah angka merupakan penjumlahan dari dua angka 

sebelumnya. Rangkaian matematis yang ditemukan Fibonacci ini dapat ditemukan 

dengan mudah di alam (Carter, Meggs, Day, Maxa, Sanders, 2015, hlm. 68-69). 

 

Gambar 2.35. Fibonacci’s golden spiral 
(Typographic Design: Form and Communication, 2014) 
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Selanjutnya Carter, Meggs, Day, Maxa, dan Sanders (2015, hlm. 71-84) 

membagi grid menjadi 4 jenis: 

1. Single column grids 

Mengacu pada grid yang hanya memiliki satu blok dalam penyusunan 

teks atau gambarnya. Grid ini biasa digunakan ketika teks hanya muncul 

dalam bentuk sederhana atau naratif, yang contohnya dapat ditemukan 

dalam sebuah novel atau penjelasan karya pada pameran. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam penggunaan grid ini adalah penyesuaian text block 

dan margin. Margin dalam konteks ini dapat mempengaruhi kesan 

dinamis ataupun sejajar. Hal lain yang menjadi alasan penggunaan grid 

ini berhubungan dengan penggunaan ukuran kertas standar atau untuk 

mengurangi budget dalam percetakan. 
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Gambar 2.36. Fibonacci’s golden spiral 

(Typographic Design: Form and Communication, 2014) 

 

2. Multicolumn grids 

Grid ini merupakan susunan hierarki yang lebih kompleks, biasanya 

digunakan untuk kebutuhan publikasi dengan format yang fleksibel. 

Semakin banyak kolom yang dibuat, maka grid akan semakin banyak 

pilihan penggunaannya. Dalam penggunaan grid ini, ada 3 hal yang 

perlu diperhatikan: ukuran teks, panjang tulisan, dan jarak antar baris. 

Ketika mengganti satu elemen ini, maka kemungkinan besar diperlukan 

penyesuaian ulang seluruhnya. Penggunaan grid ini dapat menghasilkan 

visual yang unik dan menarik, asalkan tetap memperhatikan fungsi dan 

konteks yang ingin disampaikan. 

 

Gambar 2.37. Contoh multicolumn grid 
(Typographic Design: Form and Communication, 2014) 
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3. Modular grids 

Berupa sistem garis yang tersusun secara horizontal dan vertikal. Grid 

ini memiliki kesamaan dengan multicolumn grids, tetapi dapat berfungsi 

dalam menyediakan informasi yang lebih kompleks dengan tingkat 

akurasi dan kejelasan yang tinggi. Walaupun terkesan repetitif dan 

matematis, modular grid perlu diperlakukan sebagai sistem yang 

mengatur informasi, bukan sebagai pagar yang membatasi — mengingat 

semakin kompleks grid maka semakin banyak pula opsi yang dapat 

dihasilkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan grid ini 

adalah bagaimana informasi yang kompleks dapat disusun secara 

beragam tanpa menghilangkan kesatuan konteksnya. 
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Gambar 2.38. Contoh modular grid 

(Typographic Design: Form and Communication, 2014) 

 

4. Improvisational structures 

Berbanding terbalik dengan grid lainnya yang berfungsi sebagai sistem 

pengorganisasian dari elemennya, improvisational structures 

merupakan respons yang disusun berdasarkan sebuah elemen spesifik 

dalam sebuah informasi. Hal ini memungkinkan desainer untuk 

memahami hubungan antar bagiannya dan menyusunnya menjadi visual 

yang berkesinambungan. Penggunaan jenis ini membutuhkan 

pemahaman mendalam terhadap bentuk grid asimetris, dinamika dalam 

positive dan negative space, dan peran elemen yang kontras di antara 

elemen lainnya. 

 

Gambar 2.39. Contoh improvisational structure 
(Typographic Design: Form and Communication, 2014) 
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2.2.6. Warna 

Morioka & Stone (2006) mengungkapkan bahwa warna memegang peranan 

penting dalam menyampaikan sebuah statement secara visual sesuai dengan pesan 

yang ingin disampaikan. Setiap warna membawa gaya dan arti tersendiri, sehingga 

digunakan dalam mengungkapkan emosi dan tanda simbolik dalam sebuah desain 

(hlm. 6).  

Teori warna adalah sekumpulan aturan atau prinsip yang mengarahkan 

penciptaan kombinasi warna yang harmonis (hlm. 16). Teori warna dapat 

membantu desainer dalam menciptakan harmoni dan keseimbangan yang akan 

mempengaruhi penggunaan dan penciptaan mood (Shuton & Whelan, 2004). 

 

Gambar 2.40. Color wheel 
(The Complete Color Harmony, 2004) 

 

 Shuton & Whelan (2004) menjelaskan bahwa 12 pembagian warna yang 

tersusun dalam color wheel terdiri dari warna primer, sekunder, dan tersier. Warna 
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primer terdiri dari merah, kuning, dan biru. Warna sekunder terdiri dari oranye, 

ungu, dan hijau. Warna tersier merah-oranye, kuning-oranye, kuning-hijau, biru-

hijau, biru-ungu, dan merah-ungu merupakan bagian dari warna tersier. Color 

wheel diurutkan secara progresif sehingga membantu pengguna dalam menciptakan 

keseimbangan dan harmoni dari warna (hlm. 10). Morioka & Stone (2006) 

mengelompokkan relasi dasar antar warna yang dapat menjadi acuan penciptaan 

kombinasi warna (hlm. 21): 

1. Complementary 

Merupakan pasangan warna yang berseberangan langsung pada color 

wheel. Kombinasi ini merupakan yang paling kontras dan menciptakan 

vibrasi visual pada mata. 

 

Gambar 2.41. Complementary 
(Color Design Workbook, 2006) 

 



45 
 

 

Gambar 2.42. Contoh warna complementary 
(The Complete Color Harmony, 2004) 

 

2. Split Complementary 

Terdiri dari 3 macam warna yang mana 1 warna dihubungkan dengan 2 

warna lain yang mengapit warna komplementernya. Kontras pada 

hubungan ini lebih rendah. 

 

Gambar 2.43. Split Complementary 
 (Color Design Workbook, 2006) 

 



46 
 

 

Gambar 2.44. Contoh warna split complementary 
(The Complete Color Harmony, 2004) 

 

 

 

 

3. Double Complementary 

Merupakan kombinasi dari 2 pasang warna komplementer. Tidak semua 

kombinasi warna yang dihasilkan pada hubungan ini cocok, sehingga 

penggunaan dengan intensitas yang sama perlu dihindari. 

 

Gambar 2.45. Double Complementary 
 (Color Design Workbook, 2006) 
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Gambar 2.46. Contoh warna double complementary 
 (The Complete Color Harmony, 2004) 

 

4. Analogous 

Terdiri dari 2 atau lebih kombinasi warna yang memiliki posisi 

berdekatan. Kombinasi ini memiliki wavelength yang cukup setara 

sehingga merupakan kombinasi warna yang paling mudah dilihat mata. 

 

Gambar 2.47. Analogous 
 (Color Design Workbook, 2006) 
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Gambar 2.48. Contoh warna analogous 
 (The Complete Color Harmony, 2004) 

 

5. Triadic 

Merupakan kombinasi warna yang memiliki jarak 3 warna dengan 

warna yang lainnya. Penggunaan warna primer cukup menyolok, 

sedangkan warna sekunder dan tersier memiliki kontras yang lebih 

rendah. 

 

Gambar 2.49. Triadic 
 (Color Design Workbook, 2006) 
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Gambar 2.50. Contoh warna triadic 
 (The Complete Color Harmony, 2004) 

 

6. Monochromatic 

Skema warna yang terbentuk dari 1 warna ditambah dengan 

bereksplorasi warna shades dan tintnya. 

 

Gambar 2.51. Monochromatic 
 (Color Design Workbook, 2006) 
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Gambar 2.52. Contoh warna monochromatic 

 (The Complete Color Harmony, 2004) 

 

2.3. Communication dan Media 

Menurut Young (2014), revolusi digital telah mengubah bagaimana manusia 

berhubungan dengan satu sama lain hingga ke perubahan yang berhubungan 

dengan penggunaan media dan dampaknya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi 

media dan perencanaan komunikasi dalam mendukung pembentukan brand yang 

optimal.  

 

Gambar 2.53. Brand Media Strategy Wheel 
 (Brand Media Strategy, 2014) 

 

2.3.1. Communication Planning 

Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dibutuhkan pemahaman bahwa goal 

dalam komunikasi tidaklah sama dengan goal dalam bisnis. Komunikasi yang 
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efektif harus disampaikan melalui istilah sederhana yang dimengerti oleh semua 

orang, serta mengandung ide dan langkah kreatif dalam memenuhi tujuannya 

(hlm. 49). Lanjutnya, Young membagi pengembangan communication goals 

dalam 4 tahap: 

1. Membagi goal bisnis menjadi spesifik. 

2. Mengidentifikasi bagaimana dan dimana fungsi penggunaan media. 

3. Menjabarkan parameter keberhasilan. 

4. Memprioritaskan dan mensosialisasikan goal tersebut. 

Young (2014) merancang consumer pathway berdasarkan model pemasaran lama 

yang telah berubah. Idealnya, setiap tahapan memiliki pendekatan strategi dan 

penggunaan media yang berbeda untuk menciptakan komunikasi yang efektif: 

 

Gambar 2.54. Consumer Pathway 
 (Brand Media Strategy, 2014) 

 

1.  Awareness 

Tahapan pertama yang membentuk kesadaran dan rekognisi dari 

audiens yang menyadari suatu produk/brand memiliki manfaat yang 
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sebelumnya tidak mereka sadari. Merupakan tahapan yang paling mahal 

dalam penggunaan media karena berhubungan dengan kuantitas yang 

besar. 

2. Involvement 

Tahapan ketika konsumen telah mengetahui dan memiliki ketertarikan 

lebih terhadap produk/brand terkait. Yang dibutuhkan pada tahapan ini 

adalah informasi dan pengalaman terhadap brand terkait. 

3. Active Consideration 

Tahapan ketika konsumen membutuhkan informasi yang lebih banyak 

mengenai brand terkait, yang akan dilakukan melalui komparasi dengan 

brand lainnya. 

4. Purchase Conversion 

Tahapan ketika konsumen sudah memiliki keputusan untuk membeli 

atau menggunakan brand terkait namun belum membayarnya. Tahapan 

ini membutuhkan usaha untuk mengubah keputusan konsumen ke tahap 

pembelian. 

5. Consumption 

Tahapan ketika konsumen menggunakan produk dari brand terkait. 

Pada tahap ini, konsumen akan memutuskan apakah produk tersebut 

sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh brand. 

6. Relationship Building 

Merupakan usaha untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan 

konsumen agar tetap membeli atau menggunakan kembali produknya.  
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7. Advocacy 

Merupakan tahap yang menjadi kunci keberlanjutan, ketika konsumen 

memutuskan untuk mempromosikan atau merokemendasikan 

produk/brand kepada orang di sekitarnya melalui word of mouth. 

2.3.2. Copywriting 

Copywriting merupakan salah satu bagian penting dalam desain komunikasi. Copy, 

yang artinya teks atau kata, dalam desain membutuhkan kreativitas dalam 

pengolahan kata dan perancangan yang baik dari segi visual. Dalam menulis 

copywriting, seorang copywriter tidak menulis secara personal/emosional, 

melainkan sebagai sebuah alat dalam merancang komunikasi yang tepat dari 

brand’s voice yang bersangkutan (Shaw, 2012, hlm. 11). Selanjutnya Shaw 

menuliskan teknis dalam membuat copywriting yang efektif: 

1. Menentukan target audiens yang jelas. Setiap segmentasi audiens 

memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. 

2. Menunjukkan manfaat dari produk/jasa yang ditawarkan, bukan dari 

fitur yang dimilikinya. Terdapat 2 jenis manfaat, yakni manfaat yang 

berhubungan dengan tipe produknya dan manfaat yang 

membedakannya dengan produk lainnya. Manfaat harus dipahami 

audiens dengan jelas, sehingga idealnya copywriter perlu menentukan 

hanya 1 manfaat inti dari produk/jasa yang bersangkutan. 

3. Mempertahankan atensi audiens dengan menjanjikan, memberikan, dan 

mengingatkan kembali esensi dari brand tersebut. Penulisan yang 
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diciptakan harus berkesinambungan agar audiens tetap bertahan dari 

awal hingga akhir. 

4. Mempertahankan ketertarikan konsumen dengan menyediakan ruang 

bagi konsumen untuk merasakan atau mencari tahu sendiri tentang 

produk/jasa yang ditawarkan. Dalam kalimat sederhana, tidak 

melakukan hard-selling. 

5. Menggunakan tone of voice yang tepat dalam mengkomunikasikan 

pesan kepada audiens, yakni dengan memilih tone of voice yang relevan 

dan sesuai dengan audiens yang dituju. 

 

2.4. Semiotika 

Lebih dari definisi ‘studi tentang tanda’, arti semiotika secara umum menurut 

Umberto Eco adalah segala sesuatu yang dapat dipersepsikan dengan tanda 

(Chandler, 2017, hlm.2). Setiap fenomena yang memiliki arti dapat dikategorikan 

dalam ilmu semiotika, termasuk kata-kata dan gambar. Semiotika mempelajari 

tentang bagaimana sebuah arti diciptakan dan bagaimana sebuah realita 

direpresentasikan melalui tanda dan sistem tanda. 2 tradisi terpenting dalam 

semiotika kontemporer dipelopori oleh  Ferdinand de Saussure dan  Charles 

Sanders Peirce, yang secara luas  diakui sebagai pelopor dari semiotika yang 

dikenal secara umum sekarang. Saussure pertama kali mengusung ilmu ini dengan 

istilah semiologi, tetapi kemudian dikenal secara luas dengan istilah semiotika yang 

dipopulerkan oleh Peirce. 
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 Menurut Saussure,  bahasa adalah sistem dari sebuah tanda yang memiliki 

2 aspek, signifier/penanda dan signified/petanda. 2 tanda panah pada diagram 

merepresentasikan interaksi antar keduanya. Saussure menganggap tautan antara 

penanda dan petanda bersifat arbiter dan terbangun setelah beberapa lama untuk 

suatu tujuan sosial tertentu (hlm.13). 

 

Gambar 2.55. Saussure’s model of sign 
 (Semiotics: The Basics, 2017) 

 

 Lain halnya dengan model yang diusung oleh Peirce, ia membagi tanda 

linguistik secara triadik dengan 3 fungsi (hlm.29): 

1. The Representamen: bentuk yang diambil tanda. 

2. An object: sesuatu yang direpresentasikan oleh tanda. 

3. An interpretant: efek yang dihasilkan oleh tanda atau sense dari tanda. 
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Gambar 2.56. Peirce’s model of sign 
 (Semiotics: The Basics, 2017) 

 

 

 Menurut model Peirce, relasi antar tanda berbeda-beda secara referensial. Ia 

membedakannya menjadi 3 jenis (hlm.41): 

1. Simbolik 

 Berdasarkan relasi yang bersifat tidak motivasional, arbiter, dan secara 

 alami bersifat konvensional. Relasi ini harus terlebih dahulu disetujui secara 

 dua arah dan dipelajari. Contoh: Rambu lalu lintas, morse code, dll. 

2. Ikonik 

 Berdasarkan persepsi kemiripan atau imitasi, seperti suara, tampilan, rasa, 

 atau bau. Contoh: Kartun, metafora, gerakan imitatif, dll. 

3. Indexical 

 Berdasarkan koneksi secara langsung baik secara fisik atau kausal. 

 Hubungan ini dapat diamati atau disimpulkan melalui tanda-tanda alami. 

 Contoh: Gejala medis, instrumen pengukur, sinyal, dll. 


