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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pariwisata 

2.1.1. Definisi Pariwisata 

Menurut Goeldner dan Ritchie (2009), pariwisata merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata, termasuk usaha obyek dan daya tarik wisata juga 

usaha dalam bidang tersebut. Pariwisata diyakini mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan juga menambah tersedianya lapangan pekerjaan, 

peningkatan penghasilan juga adanya industri kreatif. Pariwisata berkaitan erat 

dengan siapa saja yang mengunjungi sebuah tempat tertentu untuk melakukan 

kegiatan seperti mengunjungi teman, kerabat, sekedar melihat-lihat, berlibur, dan 

hanya menghabiskan waktu luang (hlm. 4). Pariwisata sendiri dibagi menjadi 4 

perspektif yang dapat diidentifikasi yaitu : 

1. The tourist 

Turis mencari berbagai pengalaman dan kepuasan fisik juga psikis sehingga 

akan menentukan tujuan dipilihnya suatu destinasi wisata dan kegiatan apa 

yang akan dinikmati (hlm.5).  

2. The businesses providing tourist goods and services 

Pengusaha melihat pariwisata sebagai peluang untuk mendapatkan 

keuntungan dengan memberikan barang dan jasa yang sesuai dengan 

permintaan turis (hlm. 5).  
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3. The government of the host community or area 

Pemerintah melihat pariwisata sebagai faktor kekayaan dalam ekonomi 

daerah mereka. Mereka melihat yang terkait dengan pendapatan warga 

mereka dari bisnis pariwisata. Pemerintahan juga mempertimbangkan 

devisa dari pariwisata dan pajak dari pengeluaran pariwisata baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pemerintah dapat memainkan peranan 

penting dalam kebijakan pariwisata, pengembangan, promosi dan 

implementasi pariwisata (hlm.5).  

4. The host community 

Masyarakat setempat melihat pariwisata sebagai budaya dan faktor 

ketenagakerjaan. Bagi mereka yang penting adalah apakah wisata tersebut 

dapat memberikan efek yan bermanfaat atau berbahaya atau justru 

keduanya bagi mereka (hlm.5).  

Oleh karena itu, pariwisata dapat didefinisikan sebagai proses, aktivitas, dan 

hasil dari adanya hubunan dan interaksi antara turis, pemasok wisata, pemerintah 

setempat, masyarakat setempat dan lingkungan sekitar yang saling terlibat dalam 

menarik dan menerima pengunjung.  

Pariwisata adalah gabungan dari kegiatan, layanan, dan industri yang 

memberikan pengalaman untuk individu maupun kelompok yang berpergian dari 

tempat tinggal mereka. Pariwisata mencakup semua industri dalam perjalanan, 

hotel, transportasi, dan komponen lain seperti promosi dan melayani kebutuhan 

serta keinginan wisatawan (hlm. 6).  
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2.1.2. Manfaat Pariwisata 

Goeldner dan Ritchie (2009), menyebutkan beberapa manfaat dari adanya 

pariwisata (hlm. 31-32), yaitu : 

1. Memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mempunyai 

keterampilan maupun tidak. 

2. Menghasilkan sumber devisa yang dibutuhkan. 

3. Meningkatkan pendapatan. 

4. Menciptakan kenaikan kebutuhan akan suatu produk. 

5. Mengembangkan infrastruktur yang ada dan membantu perdagangan 

maupun industri lokal. 

6. Dapat dikembangkan dengan produk maupun sumber daya lokal.  

7. Membantu pembangunan ekonomi. 

8. Meningkatkan pendapatan pemerintah. 

9. Memperluas wawasan pendidikan dan budaya. 

10. Meningkatkan kualitas hidup karena kenaikan pendapatan dan standar 

hidup. 

11. Memperkuat pelestarian warisan dan tradisi. 

12. Mendukung perlindungan dan pengembangan lingkungan. 

13. Menyediakan lapangan kerja untuk seniman karena adanya minat 

pengunjung terhadap budaya local sehingga dapat meningkatkan warisan 

budaya. 

14. Mengurangi hambatan bahasa, sosial budaya, kelas sosial, ras, politik, dan 

hambatan agama.   
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2.1.3. Jenis Pariwisata 

Keragaman tempat dan karakteristik destinasi menjadi sangat penting untuk 

mengklasifikasi tempat tujuan. Menurut Goeldner dan Ritchie (2009), pariwisata 

dibedakan menjadi 6 jenis berdasarkan jenis pengalaman yang didapat dari suatu 

tempat tujuan, yaitu : 

1. Wisata etnis / ethnic tourism 

Wisata etnis adalah wisata yang bertujuan untuk mengobservasi ekspresi 

budaya dan gaya hidup dari orang-orang di pedalaman (hlm.277). Wisata 

ini dapat dicontohkan seperti wisata ke sebuah pedesaan untuk mengunjungi 

rumah penduduk asli, ikut menghadiri upacar dan juga berpartisipasi dalam 

ritual keagamaan di sana. Dengan kata lain dapat dikatakan wisata yang ikut 

melakukan dan mempelajari kegiatan orang-orang yang hidup di 

pedalaman.  

2. Wisata budaya / cultural tourism 

Wisata budaya adalah wisata yang mendapatkan pengalaman mengenai 

gaya hidup yang dulu pernah ada atau hanya ada dalam ingatan manusia. 

Keunikan dan warna tersendiri dari suatu tempat menjadi daya tarik utama 

tempat tujuan wisata. Tujuan dari kegiatan ini adalah dapat menikmati 

makanan khas suatu tempat, ikut dalam festival di suatu tempat, pertunjukan 

tari dan seni, serta menikmati kerajinan dengan gaya lama. Biasanya wisata 

budaya ini merupakan kunjungan ke tempat-tempat yang sudah lama atau 

tua (hlm. 279).  
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3. Wisata sejarah / historical tourism 

Wisata sejarah adalah wisata yang menekankan pada keajayaan masa lalu, 

situs perang atau wisata semacamnya. Wisata monument juga merupakan 

wisata sejarah seperti kunjungan ke gereja dan pertunjukan gaya hidup 

peristiwa penting pada masa lalu. Wisata jenis ini biasanya difasilitasi karen 

terletak di tempat yang mudah diakses dari kota-kota besar. Biasanya wisata 

sejarah merupakan wisata yang mudah beradaptasi dengan adanya mass 

tourism (hlm. 279).  

4. Wisata lingkungan / environmental tourism 

Wisata lingkungan mirip dengan wisata etnik yaitu bertujuan menarik 

wisatawan ke pelosok suatu daerah. Tetapi yang membedakan adalah wisata 

ini lebih menekankan kepada wisata alamnya dan lingkungannya dibanding 

etnis. Wisatawan biasanya pergi berwisata dengan tujuan kembali ke alam. 

Wisata ini bersifat geografis dan keajaiban alam seperti air terjun, gua , dan 

lainnya. Wisatawan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti fotografi, 

mendaki gunung, dan berkemah (hlm. 279).  

5. Wisata rekreasi / hiburan / recreational tourism 

Wisata ini berpusat pada kegiatan seperti olahraga, berjemur, dan kontak 

sosial dengan lingkungan yang santai. Daerah wisata hiburan biasanya 

menawarkan area seperti pantai atau laut. Tujuan berwisata hiburan adalah 

untuk bersantai (hlm. 279). Contoh dari wisata hiburan adalah seperti Las 

Vegas dimana orang dapat melakukan perjalanan rekreasi.  
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6. Wisata bisnis / business tourism 

Wisata bisnis merupakan perjalanan penting bertujuan untuk konvensi, 

pertemuan, dan seminar. Perjalanan bisnis biasanya merupakan gabungan 

dari satu atau lebih jenis pariwisata (hlm. 279).  

2.1.4. Daya tarik wisata 

Terdapat beberapa jenis atraksi yang kuat untuk menarik minat seseorang untuk 

berwisata. Goeldner dan Ritchie (2009) menjelaskan terdapat 12 daya tarik suatu 

tempat wisata, yaitu :  

1. Seni rupa 

Media dari sebuah budaya seperti seni lukis, arsitektur, lanskap, dan patung 

merupakan salah satu motivasi yang penting dalam berwisata. Sebagai 

contoh sebuah hotel memberikan tampilan seni dan kerajinan tangan local 

yang diletakkan di dalam hotel sehingga para wisatawan dapat langsung 

melihat seni masyarakat setempat. Benda kerajinan tersebut kemudian 

dijual dan dijadikan souvenir agar memiliki harga. Selain itu juga dengan 

adanya festival seni yang menampilkan berbagai jenis seni yang 

mengekspresikan budaya sekitar (hlm. 280).  

2. Musik dan tarian 

Ekspresi music dan tarian suatu daerah merupakan sesuatu yan menarik dan 

menyenangkan. Bahkan bagi sebagian negara, tarian dan music menjadi 

salah satu hal yang mereka tawarkan sebagai sumber utama kenikmatan 

wisatawan. Contohnya seperti di Hawaii dimana wisatawan diberikan 
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kesempatan untuk menikmati musil dan tarian local di sana. Dari sebuah 

tarian, ada aspek-aspek yang membuat tarian itu menjadi menarik seperti 

warna, kostum, musik, latar, keterampilan bentuk, dan cara membawakan 

tarian tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Hampir setiap negara atau 

daerah memiliki tarian dan music khas tersendiri sehingga menjadi peluang 

dalam ketertarkan wisata (hlm. 281). 

3. Kerajinan tangan 

Kerajinan tangan suatu daerah dibuat agar dapat memuaskan wisatawan 

yang datang. Kerajinan asli suatu daerah tidak mungkin bias ditemukan di 

tempat lainnya. Kunjungan ke tempat yang menjual kerajinan atau biasa 

disebut souvenir merupakan salah satu bentuk hiburan yang menarik dan 

efektif bagi wisatawan (hlm. 282).  

4. Industri / bisnis 

Industri suatu daerah memberi motivasi yang penting untuk seseorang 

melakukan perjalanan. Sebagian besar wisatawan ingin mengetahui 

ekonomi suatu negara oleh karena itu industri menjadi salah satu daya tarik. 

Wisata industri / bisnis adalah salah satu cara yang dapat mengembangkan 

minat terhadap budaya suatu daerah dan menambah potensi pasar dari 

sebuah produk (hlm. 283). Dalam pariwisata berbelanja adalah suatu hal 

yang penting. Pusat perbelanjaan atau toko sangat diminati oleh 

pengunjung. Salah satu contoh wisata industri atau bisnis adalah di 

Hongkong, dimana aktivitas belanja dan bisnis menjadi salah satu aspek 

penting dari pengalaman wisatawan (hlm. 284). 
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5. Agrikultur / pertanian 

Pertanian suatu daerah dapat menjadi ketertarikan bagi wisatawan. Berbagai 

jenis hasil panen seperti peternakan, susu, tanaman, buah-buahan, dan 

sayur-sayuran merupakan aspek yang menarik dari suatu budaya.  Menjual 

berbagai jenis hasil panen suatu daerah merupakan faktor penting dalam 

penawaran pariwisata. Contohnya seperti menjual buah segar, madu, 

anggur, dan berbagai jenis minuman lainnya kepada wisatawan menjadi 

daya tarik tersendiri. Seperti pada negara Austria dan Belanda dimana 

mereka mengadakan tur keju, berbagai negara yang mengadakan tur anggur, 

dan banyak negara lain yang menjadikan hasil panen khas mereka sebagai 

daya tarik pariwisata (hlm. 285).  

6. Edukasi 

Masyarakat suatu negara seringkali menaruh perhatian terhadap system 

edukasi dari negara lain. Universitas atau college dari suatu negara dapat 

menjadi daya tarik yang penting untuk wisatawan. Universitas terkenal di 

Inggris seperti Oxford atau Cambridge menjadi daya tarik tersendiri bagi 

para wisatawan (hlm. 286).  

7. Literatur dan bahasa 

Literatur suatu negara dapat menjadi elemen penting dalam motivasi 

berwisata. Buku, majalah, koran, dan literatur lainnya merupakan ekspresi 

budaya dari suatu negara. Perpustakaan merupakan salah satu institusi 

budaya yang paling disukai oleh wisatawan. Banyak perpustakaan yang 

memiliki tempat membaca yang nyaman dan memiliki pemandangan 
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sekitar yang indah. Hal itu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan yang senang membaca baik sejarah, budaya, seni, maupun hal 

lainya (hlm. 286).  

 Seseorang yang memiliki edukasi yang baik biasanya dapat 

berbahasa lebih dari 1 bahasa. Ketertarikan pada bahasa dari negara lain 

merupakan motivasi untuk berwisata. Hal ini sama saja seperti seorang 

pelajar yang berwisata ke suatu negara atau daerah untuk mempelajari 

bahasa dari daerah tersebut.  

 Sebagian wisatawan senang mempelajari beberapa bahasa untuk 

digunakan saat mereka pergi berwisata ke negara lain. Contohnya adalah 

saat mereka akan memesan makanan di suatu restoran di negara lain mereka 

pasti akan menggunakan bahasa di negara itu (hlm. 287).  

8. Ilmu pengetahuan 

Aktivitas ilmiah dari sebuah negara menjadi ketertarikan bagi wisatawan 

khususnya bagi mereka yang berada di industri tekni, edukasi, atau riset 

ilmiah. Organisasi yang berhubungan dengan promosi tur dapat 

menawarkan komunitas ilmiah dengan fasilitas untuk bertukar informasi 

ilmiah, seminar ilmiah, dan aktivitas lainnya yang menyediakan informasi 

mengenai ilmu ilmiah kepada wisatawan. Tempat yang menawarkan hal 

tersebut salah satunya adalah museum sains dan industri, planetarium, dan 

kunjungan ke instalasi ilmiah seperti pembangkit listrik tenaga atom atau 
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pusat eksplorasi luar angkasa. Kebun binatang dan akuarium juga termasuk 

salah satu wisata yang menawarkan ilmu pengetahuan (hlm. 287).  

9. Pemerintahan 

Setiap negara memilki sistem pemerintahan yang bervariasi. Beberapa 

orang memiliki ketertarikan dengan ilmu politik dan kunjungan ke 

pemerintah atau ke pusat pemerintahan. Ketertarikan seseorang dalam 

politik dan bagaimana setiap daerah menyelesaikan masalah politik mereka 

menjadi bagian dari pasar yang baru (hlm. 288).  

10. Religi / kepercayaan 

Hal lain yang dapat memotivasi seseorag untu pergi berwisata adalah ziarah 

agama. Ziarah merupakan salah satu alasan pertama orang-orang memulai 

melakukan wisata. Salah satu contoh wisata ziarah yang paling terkenal 

adalah Mekah. Biasanya wisatawan akan pergi berkelompok ke tempat 

ibadah yang memang terkenal dalam ajaran agama mereka (hlm. 289).  

11. Makanan dan minuman 

Wisatawan seringkali menikmati makanan lokal suatu daerah apalagi 

apabila makanan itu khas dan hanya dapat ditemui di tempat tertentu. Ketika 

pergi berwisata, mencoba makanan local menjadi sebuah hal yang 

menyenangkan. Restoran yang menyajikan masakan khas dengan 

komponen yang digunakan akan menarik wisatawan. Apalagi restoran yang 

memberikan suasana yang mendukung masakannya seperti seafood di 

pinggir pantai.  
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 Pengeluaran untuk makanan dan minuman local menjadi sumber 

pendapatan tersendiri. Wisatawan menganggap makan dan minum 

merupakan aspek penting dalam sebuah kegiatan pariwisata (hlm. 290).  

12. Sejarah 

Peninggalan budaya suatu daerah dapat dilihat dari sejarahnya. Sebagian 

destinasi wisata merupakan tempat yang dikhususkan untuk sejarah. 

Pelestarian sejara dan pengelolaan kualitas dari sebuah museum menjadi 

aspek penting dalam mendukung kesuksesan pariwisata (hlm. 290).  

 Brand 

2.2.1. Definisi Brand 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari mereka 

untuk mengidentifikasi barang dan jasa suatu usaha dan untuk membedakan mereka 

dari pesaing. Secara teknis, setiap kali pemasar menciptakan nama baru, logo, atau 

simbol untuk produk baru, maka dia telah menciptakan merek. Merek menjadi 

penting karena bagi konsumen, makna dari sebuah merek dapat mengubah persepsi 

mereka dan pengalaman mereka dengan suatu produk. 

  Keller (2012) mengatakan merek adalah sesuatu yang ada di benak 

konsumen sehingga penting untuk mengenalkan kepada konsumen siapa produk itu 

dengan memberi nama atau elemen lain yang dapat membantu mengidentifikasinya 

juga apa kelebihan produk itu sehingga konsumen harus membeli. Dengan kata 

lain, merek harus dapat diidentifikasi dan memiliki makna (hlm. 30). 
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Sebuah merek yang kuat dapat menjadi sebuah cara untuk menjadi 

penghubung suatu perusahaan atau produk secara emosional dengan pelanggan, 

menjadi tidak tergantikan dan juga menciptakan hubungan berkepanjagan dengan 

pelanggan. Merek mempengaruhi keberhasilan perusahaan atau produk karena 

dapat membuat pelanggan percaya pada mereka maupun pada keunggulan mereka 

(Wheeler, 2018, hlm. 2). 

 Branding 

2.3.1. Definisi Branding 

Menurut Wheeler (2018), branding merupakan proses yang memiliki aturan yang 

digunakan untuk membangun kesadaran, menarik pelanggan baru, dan memperkuat 

loyalitas. Branding adalah proses diferensiasi yang disengaja. Penentuan posisi 

merek yang tidak dapat tergantikan membutuhkan keinginan untuk menjadi yang 

terbaik. Sebuah merek dapat menjadi sukses apabila dibangun berdasarkan dasar-

dasarnya, tetap konsisten dalam perubahan yang terjadi, dan dapat meraih 

kesempatan untuk menjadi merek terbaik (hlm.6).  

 Branding adalah seluruh proses pengembangan dan penciptaan merek, 

nama merek, dan identitas visual juga aplikasi lainnya. Karena banyaknya 

persaingan yang muncul maka branding telah menjadi bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari pemasaran. Tentu saja tidak hanya branding namun ada factor lain 

yang berkontribusi dalam kesuksesan sebuah merek termasuk kualitas produk atau 

layanan, persepsi dan antusias publik, periode waktu dan budaya, dan komunitas 

(Landa, 2011). 
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2.3.2. Tujuan Branding 

Landa (2011) mengemukakan karena banyaknya media baru yang muncul, 

pertumbuhan industri dan ekonomi yang pesat, produksi masal, keinginan untuk 

munculnya produk baru dan kemasan yang lebih menarik, dan perubahan ruang 

lingkup perusahaan, branding yang didalamnya mencakup nama merek, logo, 

identitas visual, desain kemasan, dan iklan menjadi bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari pemasaran. Dalam pasar yang penuh dengan kompetisi, branding 

dapat memastikan efisiensi produk, layanan, grup, individu maupun komoditas. 

Branding tidak hanya dapat membedakan tetapi juga dapat membangun ekuitas 

merek dan nilai merek (hlm. 219). 

 Terdapat juga faktor lain dalam membangun branding yang berkontribusi 

dalam mencapai kesuksesan sebuah merek, seperti kualitas produk atau layanan, 

persepsi dan antusias masyarakat, dan budaya (hlm. 220). Ketika seseorang dapat 

dengan mudah memilih satu produk dibandingkan produk lainnya, berarti branding 

dari merek tersebut berhasil membedakan merek tersebut dari pasar yang sangat 

kompetitif. Produk maupun layanan yang ada sangat sedikit yang menawarkan 

manfaat unik dari merek mereka. Seringkali didapati produk atau layanan yang 

menawarkan fungsi serupa atau identic dengan pesaing mereka. Oleh karena itu, 

branding bertujuan untuk membantu membedakan produk maupun layanan dalam 

persaingan merek yang kompetitif dengan cara membangun persepsi, kepercayaan 

dan citra dari merek itu sendiri (hlm. 220). 
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2.3.3. Tipe Branding 

Wheeler (2018) membedakan branding menjadi beberapa tipe, seperti berikut ini 

(hlm. 6) : 

1. Co-branding 

Digunakan ketika dua brand berbeda bekerjasama mencapai target tertentu.  

2. Digital branding 

Penggunaan branding yang berpusat pada dunia digital seperti web, social 

media, dan media digital lainnya. 

3. Personal branding 

Proses seseorang atau individu dalam membangun reputasinya. 

4. Cause branding 

Proses menyelaraskan sebuah merek dengan tujuan amal atau perusahaan 

yang bertanggung jawab sosial.  

5. Counrty branding 

Usaha untuk menarik turis maupun bisnis.  

 Destination Branding 

Menurut Morgan, Pritchard, dan Pride (2004), destination branding merupakan 

pengembangan dan pemasaran sebuah tempat wisata. Sebuah tempat menawarkan 

peluang yang besar bagi branding. Tempat tujuan untuk berlibur atau berwisata 

menjadi gaya hidup bagi konsumen dimana mereka dapat menghabiskan waktu 

liburan sehingga tempat wisata harus memiliki daya tarik dan komunikasi yang 
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baik. Disaat konsumen mulai mendapatkan manfaat secara emosional dari 

pengalaman perjalannya, destination brands juga mulai menjangkau bagian di luar 

pariwisata.  

 Saat ini, banyak tempat wisata yang mulai membangun merek yang dapat 

mencakup pengembangan pariwisata sekaligus ekonomi. Dalam pengembangan 

destination branding, peran politik dan pasar penting dalam mengidentifikasi dan 

menciptakan nilai merek dan kebutuhan untuk membangun nilai jual merek yang 

memiliki visi, komitmen, dan daya tahan untuk mendorong pengembangan merek.  

Menurut Ward dalam Morgan (1998), terdapat beberapa tahapan untuk 

mengembangkan destination branding, yaitu melalui media advertising, direct 

marketing, personal selling website, brosur, dan melalui media publikasi lainnya. 

Pengembangan destination branding tidak hanya melibatkan periklanan, melainkan 

juga melibatkan hal lain seperti kesenian, sejarah, industri olahraga dan retail (hlm. 

26).  

Dalam membangun sebuah merek tempat tujuan, brand personality 

merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan merek tersebut dapat 

berinteraksi dengan target pasar. Membangun destination branding sama halnya 

dengan mengembangkan personality dari brand yang relevan. Hal terpenting dalam 

membangun destination branding adalah mengembangkan personality, value, 

essence dan preposition yang relevan agar dapat terjalin koneksi emosional (hlm. 

70).  
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 Brand Strategy 

Menurut Keller (2012), merek yang berhasil merupakan hasil dari pemikiran dan 

perencanaan (hlm. 67). Merek harus dibangun dan dikelola dengan baik dan 

mengembangkan dan menerapkan strategi merek yang kreatif. Dalam membantu 

perancangan strategi merek, terdapat tiga alat atau model yang dapat membantu 

membangun kesuksesan sebuah merek, yaitu: 

1. Brand positioning model  

Menggambarkan bagaimana cara untuk membangun keunggulan yang 

kompetitif di benak konsumen atau pasar.  

2. Brand resonance model 

Menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan keunggulan yang kompetitif 

dan mewujudkannya secara intens, menciptakan hubungan loyalitas yang 

aktif dengan konsumen atau pelanggan sebuah merek.  

3. Brand value chain model  

Menjelaskan bagaimana cara melacak proses terciptanya sebuah nilai agar 

dapat lebih memahami dampak finansial dari pemasaran dan investasi untuk 

menciptakan loyalitas dan merek yang kuat di benak konsumen.  

Ketiga alat ini dapat membantu proses penyusunan strategi merek dan taktik 

dari branding untuk memaksimalkan ekuitas merek dalam jangka panjang (Keller, 

2012, hlm. 68).  
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2.5.1. Brand Equity 

Ekuitas merek merupakan nilai tambahan yang diberikan pada produk atau layanan 

oleh konsumen. Ekuitas merek dapat tercermin dalam pikiran konsumen, perasaan 

dan tindakan yang berhubungan dengan merek dalam pasar. Pendekatan ekuitas 

merek berbasis konsumen melihat dari perspektif konsumen dan mengakui bahwa 

kekuatan sebuah merek terletak pada apa yang konsumen lihat, dengar, pelajari, 

pikirkan, dan rasakan tentang sebuah merek dari waktu ke waktu (Keller, 2016, 

hlm. 324).  

 Aaker mengatakan ekuitas merek merupakan kumpulan aset yang 

berhubungan dengan nama merek dan simbol yang menjadi nilai sebuah produk 

atau layanan (1996, dalam Rangkuti, 2002). Aset tersebut dikategorikan sebagai 

berikut : 

2.5.1.1. Brand Awareness 

Kesadaran merek adalah kemampuan konsumen dalam mengenali sebuah 

merek yang memiliki kategori tertentu (hlm. 39). Peran kesadaran merek 

dalam ekuitas dilihat dari tingkatan kesadaran merek itu yang meliputi : 

1. Unware of brand 

Unware of brand  berarti ketidaksadaran konsumen akan sebuah 

merek. Sehingga tingkatan ini terletak pada bagian paling bawah 

(hlm. 40).  

2. Brand recognition 
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Brand recognition adalah pengenalan sebuah merek. Perlu adanya 

pengenalan merek agar konsumen dapat menentukan keputusan 

membeli (hlm. 40). 

3. Brand recall 

Brand recall berarti ketika konsumen diminta untuk menyebutkan 

sebuah merek dari kategori tertentu, makan konsumen dapat 

mengingat kembali suatu merek tanpa adanya bantuan (hlm. 41). 

 

4. Top of mind 

Top of mind merupakan merek utama dari kelompok kategori merek. 

Pada tahapan ini berarti konsumen tidak hanya sekedar mengingat 

sebuah merek tetapi dapat langsung menyebutkan merek tanpa 

adanya bantuan (hlm. 41).  

Dalam mendapatkan kesadaran merek, ada dua kegiatan yang 

dilibatkan yaitu mendapatkan identitas merek dan menghubungkan dengan 

kategori produk tertentu.  

2.5.1.2. Perceived Quality 

Kesan kualitas adalah persepsi konsumen mengenai kualitas suatu produk 

atau layanan dengan kualitas yang diharapkan. Keuntungan dari kesan 

kualitas adalah mengetahui merek yang akan dipertimbangkan dan dipilih, 

memiliki posisi atau pembeda, mendapat pilihan untuk menetapkan harga 
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premium, perluasan distribusi karena peningkatan minat distributor, dan 

perluasan merek (hlm. 42).  

2.5.1.3. Brand Associations 

 Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ingatan 

mengenai merek. Asosiasi merek dipengaruhi oleh pengalaman konsumen 

yang dapat membentuk gambaran merek atau brand image. Brand image 

adalah kumpulan asosiasi merek dalam pikiran konsumen (hlm. 43).  

   Apabila sebuah citra merek sudah melekat pada konsumen maka 

dapat terbentuk kesetiaan merek. Asosiasi merek membawa manfaat bagi 

perusahaan maupun konsumen karena dapat membantu membedakan satu 

merek dengan merek lainnya. Selain itu asosiasi merek dapat membantu 

konsumen dalam memilih merek yang akan mereka beli dan dapat menjadi 

dasar untuk perluasan merek (hlm. 44).  

2.5.1.4. Brand Loyalty 

 Brand loyalitas adalah kesetiaan konsumen terhadap sebuah merek. 

Kesetiaan merek merupakan puncak dari ekuitas merek dimana konsumen 

memiliki ketekaitan dengan sebuah merek. Kesetiaan merek dapat 

menghasilkan kenaikan laba atau keuntungan perusahaan karena 

peningkatan penjualan (hlm. 61).  

2.5.2. Brand Positioning 

Penentuan brand positioning dipengaruhi oleh banyak subjek bukan hanya dengan 

konsumen tetapi juga dengan karyawan, stakeholders, kompetitor, jurnalis dan 
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masyarakat atau publik. Memahami kebutuhan konsumen, kompetisi, kelebihan 

merek, perubahan demografi, teknologi dan tren merupakan sesuatu yang sangat 

penting. Brand positioning berevolusi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh 

berbagai hal seperti postingan di social media, tren pada social media, pergeseran 

sosial dna politik dan perubahan dalam iklim bisnis. Oleh karena itu, diperlukan 

kemampuan untuk dapat membuat berbagai variasi, perubahan dan reposisi sangat 

penting. Positioning memiliki potensi untuk menciptakan perubahan target pasar 

(Wheeler, 2018, hlm. 140).  

 Menurut Keller (2012), brand positioning merupakan strategi merek. Brand 

positioning merupakan kegiatan mendesain penawaran dan gambaran sebuah 

perusahaan sehingga merek tersebut dapat dibedakan dan dihargai oleh target pasar. 

Brand positioning berarti mencari lokasi atau target konsumen atau segmen pasar 

sehingga sebuah brand dapat berada di tempat yang tepat dan memaksimalkan 

potensi mereka untuk mendapat keuntungan. Posisi merek yang tepat dapat 

menjelaskan tentang brand itu sendiri dan keunikan juga alasan mengapa konsumen 

perlu untuk membeli produk yang ditawarkan. Dalam memutuskan posisi merek, 

dibutuhkan identifikasi target pasar dan kompetitor juga perbedaan asosiasi merek. 

Oleh karena itu, perlu diketahui siapa target konsumen, siapa pesaing utama, 

bagaimana persamaan antara brand satu dengan pesaingnya, dan bagaimana 

perbedaan brand tersebut dengan brand lain (hlm. 79).  

 Identifikasi target pasar sangat penting karena setiap orang memiliki 

pandangan yang berbeda mengenai pengetahuan brand, persepsi dan preferensi 
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untuk brand. Dalam menentukan brand positioning, ada beberapa hal yang perlu 

ditentukan (hlm. 82-85) : 

1. Frame of Reference  

Target pasar terbentuk dari ketertarikan atau potensi sebuah bisnis di mata 

konsumen. Segmentasi membagi pasar ke dalam beberapa kelompok 

konsumen yang memiliki persamaan kebutuhan, perilaku pembelian dan 

juga membutuhkan sesuatu dengan pemasaran yang serupa (hlm. 82).  

 

Gambar 2. 1. Contoh pembagian segmentasi  
(Keller, 2012) 

 Dalam pembagian segmentasi dikategorikan menjadi behavioral, 

demographic, psycographic, dan geographic. Behavioral mengelompokan 

target berdasarkan kebiasaannya. Demograpic mengelompokkan target 

sesuai dengan demografisnya seperti umur, pekerjaan, pendidikan dan 

lainnya. Psychographic mengelompokkan target berdasarkan gaya hidup 

konsumen yang didapat dari analisa aktivitas, minat, opini dan lainnya. 

Geographic mengelompokkan target berdasarkan domisili atau 

geografisnya (hlm. 79-80).  
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2. Points of Parity dan Points of Difference 

Points of difference merupakan suatu keunikan atau kelebihan yang 

diasosiasikan oleh konsumen dengan brand dan mendapat evaluasi yang 

positif juga tidak dapat ditemukan pada merek pesaingnya. Salah satu 

contohnya adalah IKEA yang memiliki point of difference yaitu menjual 

furniture dengan kualitas yang cukup baik tetapi dengan harga yang murah 

atau cenderung murah dibanding dengan pesaingnya. Sehingga hal itulah 

yang membuat IKEA memiliki point of difference dan dapat memiliki 

segmen konsumen tersendiri (hlm. 83-84).  

 

Gambar 2. 2. Contoh kasus IKEA  
(http://marketeers.com/ikea-merek-unik-dan-susah-ditiru/) 

Points of parity associations berbeda dengan points of difference 

tidak selalu unik tetapi dapat ditemukan pada merek lain. Terbagi menjadi 

tiga jenis yaitu kategori, kompetitif dan korelasi. Kategori 

merepresentaskan sesuatu yang mewakili sebuah merek. Kategori dapat 

berganti seiring berjalannya waktu karena perkembangan teknologi dan 

tren. Kompetitif adalah asosiasi desain untuk menghilangkan points of 
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difference pesaing. Korelasi adalah kemungkinan asosiasi yang negative 

yang muncul karena eksistansi lainnya, yang positif untuk merek (hlm.84).  

2.5.2.1. Brand Mantra 

Brand positioning mendeskripsikan bagaimana merek dapat bersaing secara 

efektif dengan kompetitornya pada segmen pasar tertentu. Dalam 

kenyataanya, merek dapat menjangkau beberapa kategori produk yang 

mungkin memiliki segmen atau posisi yang berbeda. Oleh karena itu, seiring 

berkembangnya merek dibuat mantra merek yang dapat mencerminkan 

“hati dan jiwa” dari merek.  

 Brand mantra adalah frasa pendek, terdiri dari tiga sampai lima kata 

yang menangkap esensi yang tidak terbantahkan dari brand positioning. 

Tujuannya adalah untuk memastikan semua karyawan atau mitra pemasaran 

memahami dasar dari sebuah merek yang ditampilkan kepada konsumen 

sehingga dapat menyesuaikan tindakan mereka. Brand mantra dapat 

memberikan petunjuk mengenai produk apa yang harus diperkenalkan dari 

sebuah merek, iklan apa yang harus dibuat dan bagaimana merek tersebut 

dijual.  

Brand mantra membantu merek untuk menampilkan imagenya 

secara konsisten. Selain itu, juga dapat menciptakan kata-kata yang dapat 

terus diingat seperti pertimbangan mengapa sebuah merek menonjol atau 

menjadi top of mind (Keller, 2012, hlm. 93-94). 
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Gambar 2. 3. Brand mantra 
(Keller, 2012) 

Brand mantra terdiri dari brand function, descriptive modifier, dan 

emotional modifier. Brand function menjelaskan keunikan, keuntungan dan 

pengalaman yang diberikan sebuah merek. Brand function dapat berupa 

istilah yang berhubungan dengan pengalaman dan manfaat dari produk atau 

jasa. Descriptive modifier menjelaskan sifat merek secara lebih mendalam. 

Birand function dan descriptive modifier jika digabungkan akan 

menggambarkan batasan suatu merek. Emotional modifier menjelaskan 

kualifikasi lain dari sebuah merek seperti bagaimana sebuah merek dapat 

memberikan manfaat dan bagaimana caranya.   

 Brand Identity 

Menurut Wheeler (2018), Brand identity adalah sebuah identitas merek yang dapat 

dilihat, disentuh, dipegang, didengar, dan bergerak. Identitas merek menghasilkan 

pengakuan, memperkuat diferensiasi, dan membuat ide dan makna yang dapat 

dipahami. Identitas merek terbentuk dari elemen yang berbeda-beda dan disatukan 

ke dalam sistem secara keseluruhan. Identitas merek menunjukkan kegunaan atau 

kelebihan suatu produk atau jasa (hlm. 4).  

Tujuan dari identitas merek adalah untuk mengidentifikasi, membedakan, 

dan menciptakan posisi yang berkelanjutan di pasar dan juga membangun 
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kepercayaan pada merek.  Menurut Landa (2011), persaingan di pasar saat ini 

semakin kompetitif, dengan adanya berbagai merek pada kategorinya masing-

masing, setiap identitas merek perlu untuk mengkomunikasikan secara jelas dan 

konsisten. Identitas visual adalah bentuk visual dan komunikasi dari sebuah merek 

yang meliputi berbagai aplikasi desain seperti, logo, kop surat, kartu nama, dan 

website juga aplikasi lainnya (hlm.240). Dasar dari identitas visual adalah logo. 

Setiap kali seseorang melihat logo suatu merek, seharusnya merek dapat langsung 

mengenali dan mengidentifikasi entitas yang direpresentasikan (hlm. 241).  

2.6.1. Brand Element 

Menurut Wheeler (2018), dalam membuat sebuah brand identity perlu dibuat 

beberapa elemen, yaitu : 

2.6.1.1. Nama merek 

Memberi nama sebuah merek merupakan proses yang menantang, sangat 

penting dan harus dilakukan dalam sebuah proses branding. Sebelum 

membuat identitas visual, kita membutuhkan nama yang sesuai, menarik, 

dan abadi. Penamaan merupakan sebuah proses yang kompleks dan 

membutuhkan pengalaman serta penelitian juga perlu memperhatikan 

hukum merek dagang. Berbagai teknik brainstorming seringkali digunakan 

untuk menghasilkan banyak opsi sehingga membutuhkan kesabaran dan 

keterampilan. Nama harus dilihat berdasarkan produk itu sendiri, kepada 

siapa produk itu ditujukan. Nama merek juga harus memiliki makna agar 

dapat dipahami dan diingat (Wheeler, 2018, hlm. 26-27). 
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Nama merek merupakan keputusan yang penting karena nama 

merek seringkali digunakan untuk menangkap asosiasi produk. Nama merek 

dapat menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif. Nama merek sangat 

berkaitan dengan persepsi produk di pikiran konsumen. Oleh karena itu, 

nama merek merupakan elemen yang paling susah diubah (Keller, 2012, 

hlm. 147). Nama merek harus dipilih berdasarkan 6 kriteria sperti 

memorability, meaningfulness, likability, transferability, adaptability, dan 

protectability (hlm. 148). 

2.6.1.2. Logo 

 Menurut Morioka (2004), logo adalah simbol khusus dari sebuah 

perusahaan, produk, publikasi, orang, pelayanan, maupun ide (hlm.16).  

1. Mark 

Simbol yang dapat dikenali dan digunakan untuk menunjukkan 

kepemilikan atau asal sebuah barang (Morioka, 2004, hlm.17).  

 

Gambar 2. 4. Contoh penggunaan mark pada logo Apple 
(https://99designs.com/blog/tips/types-of-logos/) 

2. Trademark 
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Nama atau simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu 

produk dibuat oleh perusahaan tertentu dan terdaftar secara hukum 

(Morioka, 2004, hlm. 17).  

3. Signature 

Tanda khas atau kombinasi bentuk visual (Morioka, 2004, hlm. 17).  

4. Wordmark 

Sebuah kata yang menggunakan nama perusahaan. Kelebihan dari 

wordmark adalah mudah dikenali. Menggunakan nama perusahaan 

sebagai logo secara utuh dapat membantu logo tersebut untuk diakui 

dan dikenali (Wheeler, 2018, hlm. 56). Beberapa contoh logo 

wordmark adalah FedEx dan Google. 

 

Gambar 2. 5. Contoh penggunaan wordmark pada logo Google 
(https://techspective.net/2018/03/14/5-ways-the-google-logo-has-changed-over-its-

20-year-history/#prettyPhoto/0/)  

5. Lettermark 

Lettermark mengubah inisial menjadi simbol sebuah merek. Pada 

beberapa logo, lettermark hanya digunakan sendiri contohnya seperti 

pada logo CNN (Wheeler, 2018, hlm. 58). 
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Gambar 2. 6. Contoh penggunaan lettermark pada logo CNN 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CNN.svg) 

6. Brandmark 

Brandmark dirancang dengan menggunakan berbagai bentuk dan 

karakter. Brandmark dapat ditempatkan ke dalam berbagai kategori. 

Brandmark dapat dibuat dari sesuatu yang literal hingga simbolik, 

dengan menggunakan kata maupun gambar (Wheeler, 2018, hlm. 54).  

 

Gambar 2. 7. Contoh penggunaan brandmark pada logo Dove 
(https://logos.fandom.com/wiki/File:Dove_Brandmark_Standard_JPG.jpg) 

7. Symbol 
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Simbol adalah bagian dari ikon dari logo. Kelebihan menggunakan 

simbol mengikuti gagasan bahwa sebuah gambar dapat berarti berbagai 

kata (Morioka, 2004, hlm. 17).  

Simbol adalah visual yang melambangkan sebauh ciptaan, 

tempat, benda, ekspresi, dan ide. Perusahaan dan organisasi seringkali 

menggunakan simbol sebagai bagian dari signature mereka. 

Menggunakan simbol dalam bentuk yang abstrak maupun ikon sebuah 

gambar sebagai logo tentunya memiliki keuntungan tersendiri. Satu hal 

yang menjadi keuntungan adalah ikon dapat lebih mudah dikenali 

dengan cepat dibanding dengan tulisan tipografinya saja. Selain itu, 

ikon yang sudah dikenal dapat merepresentasikan perusahaan tanpa 

bantuan dari tipografi. Contohnya adalah logo swoosh dari Nike yang 

dapat tampil tanpa tipografi (Krause, 2012, hlm. 58). 

8. Typographic 

Logo tipografi dapat memenyuarakan dan memberikan karakter 

pada desain. Hal ini berlaku terutama pada logo yang hanya 

menggunakan tipografi saja, baik dibuat sendiri dari awal, diambil dari 

font yang sudah ada, maupun yang diubah dari font yang sudah ada. 

Logo tipografi memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan 

menjadi logo yang mudah diingat tanpa bantuan dari ikon atau gambar 

(Krause, 2012, hlm. 329-330). 

9. Monogram 
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Desain satu atau lebih huruf, biasanya nama awal, digunakan untuk 

mengidentifikasi perusahaan, publikasi, orang, objek, atau ide 

(Morioka, 2004, hlm. 17).  

 

Gambar 2. 8. Contoh penggunaan monogram pada logo Giorgio Armani 
(https://digitalsynopsis.com/design/creative-monogram-logo-design-inspiration/) 

Menurut Morioka (2004), proses membuat logo adalah dengan 

membuat establish criteria, exploration, refine, applications, 

production, dan system (hlm. 44-45). Pada tahap pertama yaitu 

establish dilakukan pengumpulan informasi, pembuatan jadwal, 

memastikan hubungan dari informasi yang didapat, dan menyajikan 

temuan yang didapat dari hasil penelitian. Pada tahap kedua exploration 

dilakukan penerangan pesan yang sebelumnya sudah ada, mengeksplor 

konsep yang akan dibangun, mengkonfirmasi aplikasi, dan menyajikan 

hasil eksplorasi. Pada tahap ketiga refine dilakukan penyaringan visual, 

finalisasi bentuk letterform, memilih palet warna, mempelajari teknik 

pembuatan, mendemonstrasikan penggunaan pada media lain, dan 

menyajikan seluruh hasil penyaringan (hlm. 44).  
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Pada tahap applications dilakukan pengaplikasian tanda, 

pengaplikasian typefaces primer maupun sekunder, pengaplikasian 

palet warna, pengidentifikasian teknik aplikasi, penentuan materi, dan 

menyajikan semua aplikasi. Pada tahap production dilakukan 

pembuatan file digital dan spesifikasinya, perhitungan estimasi cetak, 

proses print dan pembuatan aplikasi lain, dan mengawasi pengiriman. 

Pada tahap terakhir yaitu system dilakukan produksi manual stradard, 

mengawasi implementasi system visual, berkoordinasi dengan 

departemen internal, dan memodifikasi system sesuai kebutuhan (hlm. 

45).  

2.6.1.3. Warna 

Warna digunakan untuk membangkitkan emosi dan mengekspresikan 

kepribadian. Warna dapat mempercepat asosiasi merek dan diferensiasi 

merek. Dalam persepsi visual, otak terlebih dulu membaca warna sebelum 

membaca kontennya. Memilih warna untuk sebuah identitas membutuhkan 

pemahaman pada warna itu sendiri dan juga visi yang jelas tentang merek 

dirasakan dan dibedakan. Warna dapat dikembangkan menjadi beberapa 

turunan untuk mendukung berbagai kebutuhan komunikasi sebuah merek. 

Tantangan yang harus dihadapi dalam menentukan warna adalah untuk 

menyatukan atau menyamakan warna di seluruh aplikasi dari sebuah merek 

seperti kemasan, papan nama dan media elektronik (Wheeler, 2018, hlm. 

154).  
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 Hue merupakan nama dari warna. Dalam penggunaannya, kata 

“color” dapat digunakan dengan 2 cara. Pertama, dapat memiliki arti nama 

warna sesuatu atau sebuah bentuk visual yang terdiri dari hue, value, dan 

saturation. Tetapi hue merupakan hanya nama warnanya saja (Holtzschue, 

2011, hlm. 69). 

Cool dan warm colors merupakan kata yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dua kualitas warna yang bertentangan. Warna cool adalah 

warna biru, hijau, ungu, dan warna yang ada diantaranya. Warna warm 

adalah warna merah, oranye, dan kuning dan warna yang ada diantaranya. 

Warm dan cool dalam warna seringkali disebut sebagai temperatur warna 

(hlm. 74-75).  

 Value merupakan tingkat gelap terangnya warna. Value secara 

sederhana dapat diartikan sebagai tingkatan warna dari hitam ke putih. Putih 

merupakan tingkatan tertinggi dari value, ditengah-tengah hitam dan putih 

terdapat abu-abu yang merupakan medium value yang berarti tidak gelap 

dan juga tidak terang. Hitam merupakan value yang terendah (hlm. 79). 

 

Gambar 2. 9. Value scale dari gelap ke terang 
(Holtzschue, 2011) 

Saturation atau chroma mengaju kepada intensitas hue atau jumlah 

dari warna asli dari sebuah sampel. Saturation adalah istilah yang relative. 

Saturation mendeskripsikan perbedaan antara warna yang dull atau kusam 
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dengan warna yang cerah atau vivid. Saturation adalah kualitas warna yang 

berbeda dengan value (hlm. 87). 

Tint merupakan hue yang ditambahkan dengan putih sedangkan 

shades adalah hue yang ditambahkan hitam. Penambahan hitam dan putih 

dapat diartikan sebagai menjadikan warna lebih terang atau lebih gelap. 

Tone merupakan warna yang tidak memiliki campuran hitam atau putih 

(hlm. 90).  

 

Gambar 2. 10. Saturation hue dan value 
(Holtzschue, 2011) 

Menurut Morioka (2006, hlm. 26-31), setiap warna memiliki arti dan 

asosiasi tersendiri seperti pada penjelasan berikut ini : 

1. Merah  

Warna merah memiliki asosiasi dengan api dan darah. Warna merah 

memiliki karakter-karakter seperti semangat, cinta, energi, antusias, 

kegembiraan, panas, dan kekuatan. Warna merah juga dapat 

merepresentasikan sesuatu yang negatif seperti agresi, kemarahan, 

perperangan, perubahan, kejahatan, dan ketidaksusilaan. Warna merah 
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juga merupakan warna yang paling dominan dibandingkan dengan 

warna lainnya. Warna merah dapat memberi kesan cepat dan 

pergerakan. Warna merah menstimulasi selera atau nafsu makan. 

2. Kuning 

Warna kuning memiliki asosiasi dengan sinar. Warna kuning memiliki 

karakter kecerdikan, kebijakan, optimism, cahaya, kegembiraan, dan 

idealisme. Warna kuning dapat direpresentasikan secara negative yaitu 

kecemburuan, pengecut, penipuan, dan kewaspadaan. Warna kuning 

merupakan warna pertama yang ditangkap oleh mata, dan lebih terang 

dibandingkan warna putih. Warna kuning terang adalah warna yang 

paling melelahkan dan dapat mengiritasikan mata. Warna kuning pucat 

dapat membantu konsentrasi. 

 

 

3. Biru 

Warna biru dapat diasosiasikan dengan laut dan langit. Warna biru 

merepresentasikan pengetahuan, kesejukan, kesejahteraan, maskulin, 

perenungan, kesetiaan, keadilan dan kecerdasan. Warna biru juga 

mempunyai representasi yang bersifat negative seperti depresi, dingin 

dan apatis. Warna biru jarang didapati pada alam dan dapat mengurangi 

nafsu atau selera makan. Tetapi warna biru dapat menyebabkan tubuh 

menjadi tenang dan santai. Warna biru dapat membuat seseorang 
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menjadi lebih produktif. Warna biru juga dapat menyimbolkan 

kesetiaan dan dapat dipercaya.  

4. Hijau  

Warna hijau diasosiasikan dengan tanaman, alam, dan lingkungan. 

Warna hijau direpresentasikan dengan kesuburan, uang, pertumbuhan, 

kesembuhan, kesuksesan, alami, harmoni, kejujuran dan muda. Warna 

hijau juga dapat direpresentasikan secara negatif yaitu keserakahan, iri, 

kemuakan, racun, korosi, dan tidak berpengalaman. Warna hijau adalah 

warna yang paling mudah dilihat oleh mata. Warna hijau menenangkan 

dan menyegarkan sehingga sering digunakan di rumah sakit agar dapat 

membuat pasien menjadi rileks. Warna hijau dikatakan dapat 

membantu pencernaan dan mengurangi sakit perut.  

5. Ungu 

Warna ungu biasa diasosiasikan dengan royalty dan kepercayaan. 

Warna ungu direpresentasikan sebagai kemewahan, kebijaksanaan, 

imajinasi, kecanggihan, tingkatan, inspirawsi, kekayaan, dan sesuatu 

yang mistis. Warna ungu merepresentasikan sesuatu yang negative 

yaitu sesuatu yang dilebih-lebihkan, kewalahan, kegilaan dan 

kekejaman. Warna ungu melambangkan feminin dan romantic. Warna 

ungu jarang didapati pada alam dan terlihat artificial. Pada zaman dulu, 

warna ungu hanya dapat digunakan oleh golongan bangsawan. Warna 

ungu juga meningkatkan imajinasi sehingga banyak digunakan pada 

ruangan anak-anak.  
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6. Oranye 

Warna oranye dapat diasosiasikan dengan musim gugur dan jeruk. 

Warna oranye direpresentasikan dengan kreatifitas, penyegaran, 

keunikan, energi, semangat, keramahan, kesehatan, fantasi, dan 

aktivitas. Warna oranye juga dapat direpresentasikan secara negative 

seperti kesederhanaan dan kebisingan. Warna oranye adalah warna 

yang dapat menstimulasi selera. Warna oranye melambangkan 

keramahan dan keseruan. Warna oranye juga dapat meningkatkan 

visibilitas.  

7. Hitam 

Warna hitam diasosiasikan dengan malam dan kematian. Warna hitam 

merepresentasikan kekuatan, autoritas, beban, elegan, formalitas, 

keseriusan, martabat dan misteri. Warna hitam juga direpresentasikan 

secara negative sebagai ketakutan, negativitas, kejahatan, penyerahan, 

kedukaan, dendam, dan kekosongan. Warna hitam dapat digunakan 

untuk menambah percaya diri dan kekuatan.  

8. Putih 

Warna putih diasosiasikan dengan cahaya dan kemurnian. Warna putih 

merepresentasikan kesempurnaan, pernikahan, kebersihan, keluguan, 

kelembutan, kesederhanaan, kejujuran, dan kerapuhan. Dalam 

beberapa budaya, warna putih diangga sebagai warna yang baik untuk 

keberuntungan. Warna putih juga sering diasosiasikan dengan malaikat 

dan tuhan.  
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9. Abu-abu 

Warna abu-abu diasosiasikan dengan warna netral. Warna abu-abu 

direpresentasikan sebagai keseimbangan, keamanan, sesuatu yang 

dapat diandalkan, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Warna abu-abu juga 

dapat diartikan sebagai ketidakpastian, kurang komitmen, kejemuan, 

keraguan, dan kesedihan.  

Gradasi adalah rangkaian progresif atau interval yang sangat 

dekat sehingga tidak dapat dibedakan. Gradasi merupakan transisi 

tanpa batas antara perbedaanya, baik dari terang ke gelap, atau antara 

warna yang sat uke warna yang lain. Shading adalah nilai gradien atau 

warna dari gelap ke terang. Warna gradasi dan shading dapat menarik 

perhatian orang yang melihatnya (hlm. 49).  

2.6.1.4. Tipografi 

Tipografi merupakan sebuah elemen inti dari sebuah identitas karena dapat 

sangat efektif dikenali dan diingat. Berbagai perusahaan besar dapat 

dikenali karena sifatnya yang khas dan gaya tipografi yang konsisten seperti 

tipografi merek Apple, Mercedes-Benz dan merek lainnya. Tipografi harus 

dapat melambangkan citra perusahaan dan memiliki kepribadian yang unik 

juga keterbacaan yang jelas. Memilih font yang tepat membutuhkan dasar 

pengetahuan yang luas dna pemahaman mengenai bagaimana tipografi 

dapat efektif digunakan sebagai pendukung logo. Jenis huruf yang 

digunakan juga harus fleksibel dan mudah digunakan juga dapat 

menyediakan beberapa ekspresi (Wheeler, 2018, hlm. 158).  
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 Menurut Strizver (2014, hlm. 40-43), tipografi dibagi menjadi 

beberapa kategori sebagai berikut : 

1. Serif 

 

Gambar 2. 11. Huruf Serif 
(http://www.desainstudio.com/2010/04/pengertian-serif-dan-sans-serif.html) 

Serif memiliki ciri-ciri yaitu terdapat tonjolan keluar pada ujung-

ujung hurufnya. Huruf serif dapat meningkatkan keterbacaan dengan 

menuntun mata kita dari satu karakter ke karakter lainnya.  

2. Sans Serif 

 

Gambar 2. 12. Huruf Sans Serif 
(http://www.desainstudio.com/2010/04/pengertian-serif-dan-sans-serif.html) 

Dalam bahasa Perancis, sans berarti “without” yang bila diartikan 

adalah huruf yang tidak memiliki serif. Huruf ini merupakan huruf 
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yang popular atau sering digunakan karena karakternya yang 

sederhana. 

3. Script 

 

Gambar 2. 13. Huruf Script 
(https://sites.google.com/site/infotipografi/) 

Huruf script merupakan bentuk turunan dari tiruan tulisan tangan 

atau calligraphy. Huruf script memiliki berbagai jenis gaya dan 

karakteristik dan terlihat lebih luwes.  

2.6.1.5. Layout 

Menurut Ambrose (2005), layout adalah pengaturan beberapa elemen 

desain dengan ruang yang ada sehingga menghasikan keseluruhan yang 

estetik. Layout juga dapat disebut sebagai pengaturan bentuk dan ruang. 

Tujuan dari layout adalah agar seseorang dapat membaca dengan usaha 

sekecil mungkin. Dengan penataan layout yang tepat, pembaca dapat 

memahami informasi yang kompleks sekalipun. Dalam pembuatan layout 

yang diutamakan adalah penyampaian kontennya dibandingkan dengan 

desain (hlm. 10). Agar informasi dapat tersampaikan secara efektif, maka 

dibutuhkan layout dan grid (hlm. 20-21). Terdapat beberapa elemen dalam 

system grid, yaitu : 
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1. Margin 

Margin adalah area dari negative space diantara tepi halaman dan 

konten yang ada di dalam halaman. Margin dapat membantu 

memfokuskan pembaca dan memisahkan informasi seperti judul 

dengan isi. 

2. Flowlines 

Flowlines adalah pengaturan yang membantu mengikuti alur bacaan.  

3. Columns 

Kolom adalah wadah vertikal yang menciptakan pembatas antara 

konten. Kolom memiliki variasi dalam ukurannya agar dapat 

mengakomodasi informasi tertentu.  

4. Modules 

Modules adalah unit tersendiri dari ruang yang dipisahkan oleh jarak 

tertentu yang jika diulang pada beberapa halaman akan membentuk 

beberapa kolom dan baris.  

5. Spatial Zone 

Spatial zone adalah area tersendiri yang terbuat dari kombinasi 

beberapa module dan dapat menciptakan area spesifik untuk mencakup 

konten apapun secara konsisten.  

6. Markers 

Marker berfungsi untuk menentukan area untuk informasi atau konten 

yang muncul secara konsisten dan berulang. 
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Grid memiliki beberapa struktur seperti berikut: 

1. Single column / Manuscript grids 

 

Gambar 2. 14. Single Column / Manuscript Grids 
(Ambrose, 2005) 

Bentuk yang paling sederhana dari grid dan hanya memiliki satu kolom. 

Grid ini umumnya digunakan pada buku atau uraian karena 

penggunaanya paling sesuai untuk teks yang panjang dan 

memfokuskan pembaca hanya kepada teksnya. Single grid memiliki 

konstruksi yang sangat sederhana sehingga penempatan konten 

informasi seperti headers, footers, konten dan chapter heads sangat 

penting agar dapat menambah ketertarikan pembaca. Penataan yang 

kurang tepat dapat membuat layout jenis ini menjadi kurang memiliki 

daya tarik visual dan kurang menstimulasi pembaca untuk melanjutkan 

bacaan tersebut. Ukuran dan proporsi menjadi poin penting dalam 

penggunaan manuscript grids (hlm. 26). Penggunaan margin yang 
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lebar membuat pembaca menjadi lebih stabil sedangkan margin yang 

sempit menciptakan ketegangan. 

2. Multicolumn grids 

 

Gambar 2. 15. Multicolumn Grids 
(Ambrose, 2005) 

Grid ini digunakan ketika konten yang dibuat memiliki beberapa tipe 

konten. Multicolumn grids dapat mempermudah penyusunan dan 

pengaturan konten sehingga lebih mudah dibaca. Setiap kolomnya 

dapat digunakan secara individual dan dapat juga digabung dengan 

kolom lainnya. Grid ini juga dapat menggunakan kolom dengan lebar 

yang beda antar kolomnya. Jarak diantara kolom disebut sebagai gutter 

(hlm. 32). 

3. Modular grids 
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Gambar 2. 16. Modular Grids 
(Ambrose, 2005) 

Modular grids memiliki kolom dan juga baris sehingga menghasilkan 

ruang yang kecil yang disebut modules untuk diisi konten. Adanya 

modules memudahkan dibuatnya ruang yang ukurannya bervariasi. 

Grid ini umumya digunakan untuk kontem yang rumit karena memiliki 

banyak topik seperti koran. Grid ini juga cocok digunakan untuk tabel 

dan chart (hlm. 32-39). 

4. Hierarchical grids 

 

Gambar 2. 17. Hierarchical Grids 
(Ambrose, 2005) 
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Grid ini digunakan ketika dibutuhkan penataan yang tidak terstruktur 

dan tidak butuh banyak pengulangan. Dengan menggunakan grid ini 

dapat tercipta hirarki dari sebuah informasi. Biasanya grid ini 

digunakan untuk penempatan konten seperti kemasan, poster, dan 

website. Penggunaan hierarchical grid dapat memunculkan kesan yang 

lebih organic dibandingkan dengan penggunaan modular grid (hlm. 40-

44).  

5. Baseline grids 

 

Gambar 2. 18. Baseline Grids 
(Ambrose, 2005) 

Grid ini menggunakan struktur pengaturan yang konsisten dan biasanya 

menggunakan baris yang berulang-ulang. Umumnya digunakan untuk 

kolom yang banyak karena dapat memastikan konsistensi antara semua 

penggunaan font dan ukurannya (hlm. 45). 

6. Compound grids 
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Gambar 2. 19. Compound Grids 
(Ambrose, 2005) 

Compound grid terbentuk dari penggabungan beberapa jenis grid 

menjadi sebuah grid yang beraturan dan berstruktur. Penggunaan grid 

ini dapat membantu pembaca agar tidak bingung saat membaca konten. 

Penggabungan beberapa jenis grid menghasilkan layout yang lebih 

bervariasi (hlm. 46-47).  

2.6.1.6. Ilustrasi 

Menurut Male (2007), secara umum ilustrasi merupakan media 

pembelajaran yang sangat bagus. Informasi dapat tersampaikan dengan 

mudah melalui bentuk visual. Pembelajaran dan penelitian atau perolehan 

informasi baik dalam konteks pendidikan maupun rekreasi, dapat dianggap 

lebih menarik dan menyenangkan pengalaman, jika pengetahuan tersebut 

dibuat dengan cara yang menghibur seperti dengan menyediakan interaksi. 

Agar hal tersebut terjadi, sumber informasi harus dapat difasilitasi dengan 

kreatifitas dan penggunaan ilustrasi yang inovatif. Ilustrasi yang digunakan 

untuk informasi dapat berguna bagi banyak orang karena dapat menjelaskan 
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konstruksi dan memberikan bimbingan serta penjelasan suatu proses 

sederhana maupun kompleks (hlm. 89).  

 IIlustrasi merupakan satu-satunya disiplin dalam bidang visual dan 

komunikasi yang dapat menjelaskan informasi. Kebutuhan masyarakat akan 

pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya 

menjadikan ilustrasi sebagai aspek penting dalam komunikasi visual (hlm. 

90). Ilustrasi memberikan elemen penting yang memastikan adanya 

pengakuan terhadap merek. Ilustrasi tidak hanya memberikan pengakuan 

terhadap produk atau jasa melainkan juga kepada perusahaan atau 

organisasi merek tersebut. Hal ini sering disebut sebagai corporate identity. 

Dimana simbol dan gambar yang dikenali berfungsi sebagai identitas 

sebuah perusahaan atau organisasi. Identitas tersebut biasanya disebut 

sebagai logo dengan bentuk visual yang mewakili karakteristik sebuah 

perusahaan (hlm. 172).  

 Wigan (2009) mengatakan ilustrasi dapat mengkomunikasikan 

konten secara visual yang imajinatif, khas dan dapat digunakan sebagai 

dekorasi, memberi informasi, dan memperjelas konten. Ilustrasi dapat 

menyampaikan ide dan pesan dengan meyakinkan audiens akan pencitraan 

suatu merek (hlm.9).  

  Terdapat beberapa jenis ilustrasi yaitu : 

1. Architectural Illustration 
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Gambar 2. 20. Contoh ilustrasi arsitektural  
(https://depositphotos.com/97454216/stock-illustration-hand-drawn-notre-dame-

de.html) 

Ilustrasi arsitektural adalah ilustrasi yang dibuat menggunakan teknik 

tradisional atau digital untuk menyajikan gambaran sebuah arsitektural, 

interior, dan pengaturan lanskap (hlm. 32).  

2. Maps 

 

Gambar 2. 21. Contoh ilustrasi peta 
(https://stuarthillustration.com/art-of-the-map) 

Seiring dengan perkembangan peradaban, proses pemetaan menjadi 

salah satu aktivitas penting. Kartografi dan topografi sering digunakan 

untuk kampanye, rute perdagangan dan survei ilmiah. Tetapi dengan 

perkembangan zaman, peta juga digunakan untuk bersantai atau 
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sekedar informasi. Ilustarsi peta dapat meningkatan wisata dengan 

menambahkan keunikan dari sebuah tempat (hlm. 145).  

3. Merchandising 

 

Gambar 2. 22. Contoh ilustrasi lingkungan 
(http://bartalosillustration.com/product/) 

Ilustrasi dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk. 

Produk-produk tersebut biasanya merupakan barang yang dapat dijual 

dan menghasilkan pendapatan. Ilustrasi juga dapat digunakan untuk 

barang-barang yang sifatnya digunakan untuk keperluan promosi 

seperti pakaian, patung, mainan, tas, pin dan berbagai macam lainnya 

(hlm. 150).  

2.6.1.7. Ikon 

Menurut Budemann, Kim, dan Wozniak (2010), identitas suatu perusahaan 

atau tempat dapat diintegrasikan dengan sistem yang terbentuk dari ikon 

atau simbol. Dengan adanya sistem dari ikon dapat menambahkan makna 
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atau tujuan atau fungsi khusus. Contohnya adalah pada website dari 

perusahaan ikon tertentu dapat diartikan sebagai alat penjualan sedangkan 

ikon lainnya dapat diartikan sebagai materi pelatihan.  

Sebuah ikon atau simbol harus jelas, tetapi seringkali membuthkan 

tingkat pemahaman atau pembelajaran tertentu. Ikon harus mudah dipahami 

dan diketahui atau dikenali dengan cepat oleh orang-orang karena 

penggunaannya yang terus menerus dan konsisten. Sistem atau koleksi ikon 

yang diaplikasikan secara konsisten dapat menjadi keunikan tersendiri dari 

identitas yang dimiliki dan dapat menghasilkan bahasa visual yang mudah 

dikenali untuk sebuah merek atau brand (hlm. 40) 

. 

Gambar 2. 23. Contoh Ikon 
(Budelmann, Kim, & Wozniak, 2010) 

2.6.1.8. Fotografi 

 Menurut Ensenberger (2011), fotografi merupakan salah satu pendekatan 

komunikasi. Dalam fotografi terdapat beberapa aturan komposisi foto yaitu: 
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1. Rule of thirds  

Rule of thirds merupakan salah satu aturan atau prinsip yang paling 

mendasar dalam fotografi untuk mengatur komposisi. Rule of thirds 

dapat dibilang sama dengan “bahasa” komunikasi visual. Cara 

pengaplikasian rule of thirds adalah dengan membayangkan tampilan 

pada viewfinder yang dibagi tiga secara horisontal dan vertikal. Aturan 

ini digunakan untuk penempatan objek visual dalam komposisi foto. 

Objek ditempatkan pada perpotongan antara garis horisontal dan 

vertikal (hlm. 234).  

 

Gambar 2. 24. Contoh penerapan rule of thirds 
(https://www.quora.com/What-evidence-is-there-to-support-the-claim-that-

content-following-the-rule-of-thirds-is-visually-appealing) 

2. Rule of space  

Rule of space umumnya digunakan pada komposisi foto dengan subjek 

yang bergerak. Prinsipnya adalah dengan menyediakan area terbuka 

agar dapat mendukung subjek utamanya. Jika subjek menghadap ke 

sebelah kiri, maka kira-kira dua per tiga dari bingkai di sebelah kanan 

dikosongkan, begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain subjek 

diarahkan menghadap ke area yang memiliki porsi lebih besar di frame 

(hlm. 257). Subjek yang bergerak apabila ditempatkan terlalu dekat 
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dengan pinggir bingkai dapat menciptakan ketegangan bagi audiens 

(hlm. 258).  

 

Gambar 2. 25. Contoh penerapan rule of space 
(https://www.photographfrance.com/blog/2017/4/17/rule-of-space) 

3. Rule of odds 

Rule of odds digunakan saat jumlah objek dalam bingkai adalah ganjil. 

Prinsip desain yang dianut oleh aturan ini adalah gagasan bahwa 

kelompok elemen dengan jumlah ganjil lebih menarik secara estetika. 

Jika objek berjumlah genap maka akan menjadi simetris sehingga 

mengurangi level energi pada komposisi foto (hlm. 265).  

 

Gambar 2. 26. Contoh penerapan rule of odds 
(https://www.lightstalking.com/rule-of-odds/) 

4. Gestalt theory  
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Teori gestalt mendefinisikan persepsi mengenai hukum abstrak yang 

dapat membentuk suatu hasil yang lebih baik dari rangsangan dan 

respon. Gestalt merupakan kata yang berasal dari bahasa jerman yang 

berarti bentuk. Awalnya kata ini diciptakan untuk mendeskripsikan 

kecenderungan otak manusia yang mencari keutuhan dalam pandangan 

mengenai dunia. Gestalt digunakan dalam aktivitas sehari-hari, 

contohnya adalah persepsi seseorang ketika mengenali sebuah bentuk 

yng sebenarnya tidak ada atau nyata seperti melihat bentuk binatang 

pada awan (hlm.270).  

 

Gambar 2. 27. Contoh penerapan teori gestalt 
(http://artsydork.com/gestalt-theory-animal-graphics/) 

2.6.2. Gestalt 

Wertheimer, Kohler, dan Koffka menjelaskan gestalt menjadi salah satu dasar 

desain dalam merancang logo (1999, dalam Suprayitno, 2017). Prinsip gestalt 

merupakan bagian dari persepsi visual. Sebuah bentuk merupakan gabungan dari 

beberapa elemen dan bentuk. Gestalt berarti bentuk, ruang, figur, dan konfigurasi. 

Hal tersebut memiliki peranan yang penting dalam membentuk persepsi. Prinsip 
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gestalt dibagi menjadi beberapa yaitu closure, figure and ground, continuity, dan 

similarity.  

 

Gambar 2. 28. Penerapan gestalt pada logo 
(https://id.pinterest.com/pin/491455378078490523/?lp=true) 

1. Closure 

Dasar prinsip closure adalah bagaimana mata dan pikiran seseorang 

membentuk persepsi untuk mengisi kekosongan suatu bentuk objek yang 

tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi imajinasi seseorang dalam 

mengidentifikasi visual (hlm. 147).  

2. Figure and ground 

Prinsip dasar dari figure and ground adalah memahami adanya ruang positif 

dan negatif. Prinsip ini merupakan cara untuk memahami perbedaan 

diantara objek. Dengan penerapan figure and ground, dapat menghasilkan 

persepsi objek seolah-olah terlihat di depan atau di belakang (hlm.147).  
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3. Continuity 

Continuity dapat dilihat oleh mata atau dapat dipersepsikan seperti 

mengikuti visual dari objek yang telah dirancang agar mata dapat mengikuti 

arah tertentu (hlm. 148).  

4. Similarity 

Prinsip dari similarity adalah bentuk yang memiliki kesamaan 

dikelompokkan menjadi sebuah bentuk visual. Prisip ini menggunakan 

bentuk-bentuk dasar seperti persegi, lingkaran, dan segitiga. Oleh karena 

itu, otak dapat menerima pesan yang ingin disampaikan dari sebuah visual 

(hlm. 146).  

 Teori Consumer Behaviour 

Masyarakat yang memiliki pendapatan rentang 75% - 125% dari median per kapita 

merupakan masyarakat kelas menengah. Menurut Yuswohadi (2015), kelas 

menengah dibagi menjadi 8 tipe, yaitu : 

1. Expert 

Kalangan yang berpengetahuan lebih dan tinggi sumber daya tetapi kurang 

aktif bersosialisasi. Bagi kalangan expert karir merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam hidup mereka. Harapan terbesar mereka adalah 

mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Kalangan ini selalu 

mencoba melakukan segala hal yang dapat membuat kehidupan mereka 

menjadi lebih baik. Mereka senang mengeksplorasi informasi yang 

berhubungan dengan bidang mereka. Orang-orang expert biasanya hidup 
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dalam rutinitas dan mengharapkan adanya waktu luang. Kalangan ini 

senang bermain aman dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk keluarga 

mereka. Koneksi mereka cenderung sempit karena hanya berhubungan 

dengan orang-orang yang ada di bidang yang mereka tekuni. Tingkah laku 

kalangan expert biasanya sangat sesuai dengan norma sosial yang berlaku 

dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Kalangan ini didominasi oleh 

karyawan dan professional yang memiliki daya beli yang tinggi (hlm. 121).  

2. Climber 

Kalangan ini berpengetahuan tetapi kurang aktif bersosialisasi dan kurang 

memiliki sumber daya. Mereka memiliki harapan untuk memiliki 

kebebasan finansial dan memiliki waktu luang. Mereka adalah pekerja keras 

dan harapan terbesarnya adalah mengembangkan status karirnya. Kalangan 

ini merupakan kalangan yang berorientasi pada keluarganya dan berusaha 

melakukan sesuatu untuk menjadikan kehidupan dan finansialnya lebih 

baik. Kehidupan climber selalu sesuai dengan rutinitasnya dan bagi mereka 

karir adalah perjalanan hidup mereka. Climber berani mengambil resiko 

dalam berkarir tetapi memiliki koneksi yang sempit dan bagi mereka 

koneksi bukanlah hal yang penting karena mereka hanya peduli dengan 

perkembangan mereka sendiri. Kalangan ini biasanya adalah karyawan 

dengan daya beli yang menengah ke bawah (hlm. 122).  

3. Aspirator 

Merupakan kalangan yang memiliki pengetahuan, aktif bersosialisasi dan 

memiliki sumber daya yang tinggi. Kalangan ini biasanya merasa cukup 
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puas dengan kondisi finansial mereka dan cenderung berani mengambil 

resiko. Aspirator merupakan kalangan idealistik dan mendapat pengetahuan 

dari koneksi mereka. Mereka selalu mengetahui perkembangan informasi 

terbaru, tren, pengetahuan, dan teknologi. Aspirator merupakan orang-

orang yang melihat kompetisi sebagai sesuatu yang positif dan memiliki 

pandangan terbuka mengenai globalisasi dan nilai yang universal. Kalangan 

ini memikirkan tentang pencapaian pribadi dan memiliki perhatian terhadap 

masalah-masalah sosial, politik, korupsi dan lingkungan sekitar mereka. 

Mereka merupakan kalangan yang dapat menjadi orang yang berpengaruh 

di kelompoknya dan biasanya merupakan orang-orang profesional (hlm. 

119).  

4. Performer 

Merupakan kalangan yang berpengetahuan, aktif bersosialisasi tetapi 

memiliki sumber daya yang rendah. Kalangan ini memiliki motivasi pribadi 

yaitu self-achievement dan kesuksesan dalam bidang ekonomi. Oleh karena 

itu, misi mereka adalah mengembangkan status ekonominya. Harapan dari 

kalangan ini adalah dapat bebas dari masalah keuangan. Pemikiran kalangan 

performer biasanya berorientasi oportunistik dan praktis dan mereka 

cenderung belum puas akan kehidupan mereka. Prioritas dari kehidupan 

mereka adalah self-achievement, mereka melihat kehidupan secara positif 

dan memiliki motivasi tinggi untuk menjadi orang yang sukses sehingga 

mereka cenderung berani mengambil resiko. Mereka tidak pernah berhenti 

mencoba dan belajar juga melihat sebuah kesempatan sebagai tantangan 
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tersendiri. Kompetisi membuat mereka menjadi lebih kreatif dan menjadi 

lebih baik. Kalangan ini selalu mencari komunitas yang dapat memberi 

keuntungan dan manfaat bagi mereka. Biasanya performer merupakan 

pengusaha dan professional (hlm. 120).  

5. Trendsetter 

Kalangan ini memiliki pengetahuan yang terbatas tetapi aktif bersosialisasi 

dan memiliki sumber daya yang tinggi. Bagi kalangan mereka menjadi 

trendsetter merupakan sesuatu yang penting dan mereka merupakan korban 

dari tren seperti gaya hidup, fashion, selebriti dan teknologi. Penampilan, 

barang mewah dan image menjadi aspek yang penting. Mereka memiliki 

tujuan untuk dikagumi dan diikuti oleh orang lain. Mereka ingin menjadi 

orang pertama yang menjadi tren. Trendsetter merupakan orang-orang yang 

cinta pada diri sendiri atau narcissist, memiliki harga diri yang tinggi, egois 

dan peduli pada dirinya sendiri. Mereka tidak ingin tertinggal dan tidak 

ingin menjadi pengikut. Bersosialisasi dengan teman, rekan kerja, dan 

komunitas merupakan hal yang sangat penting. Biasanya kalangan ini 

merupakan anak SMA dan mahasiswa yang memiliki daya beli tinggi (hlm. 

123). 

6. Follower 

Follower merupakan kalangan yang kurang berpengetahuan dan kurang 

memiliki sumber daya tetapi aktif bersosialisasi. Bagi kalangan ini teman 

adalah segalanya dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Penampilan, 

barang mahal dan image merupakan hal yang sangat penting. Harapan 
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terbesar mereka adalah dapat menghasilkan uang mereka sendiri dan dapat 

membeli apapun yang mereka mau. Lingkungan mereka sangat 

mempengaruhi kehidupannya. Kalangan ini tidak memiliki tujuan. Bagi 

kalangan follower diterima dalam pergaulan adalah segalanya. Kesuksesan 

mereka diukur dari kemampuan mereka untuk diterima ke dalam kelompok 

tertentu. Mereka suka mengikuti tren agar mereka dapat diterima di 

pergaulannya. Biasanya kalangan ini adalah anak SMA dan mahasiswa 

dengan daya beli yang rendah (hlm. 124).  

7. Settler 

Merupakan kalangan yang tidak terlalu suka bersosialisasi dan kurang suka 

dengan perubahan. Oleh karena itu, kalangan ini memiliki banyak uang. 

Settler cenderung merasa sudah puas dengan keadaan finansial mereka dan 

mereka biasanya merupakan orang-orang yang memiliki banyak aset tetapi 

tidak mengetahui cara untuk mengaturnya.  

Untuk memperlihatkan kesuksesannya mereka senang berkumpul 

dengan keluarga, lingkungan sekitar mereka dan kelompok tertentu. Settler 

senang membantu orang di sekitar mereka dan peduli dengan adanya 

konservasi peninggalan budaya sosial seperti religi, nilai sosial, dan lainnya. 

Harapan mereka adalah untuk menjadi role model bagi keluarga dan 

lingkungan mereka melalui perolehan ekonomi, religi dan budaya. Biasanya 

kalangan ini adalah orang-orang kaya yang sudah cenderung berumur 

seperti pengusaha dan pegawai pemerintahan (hlm. 124-125). 
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8. Flow-er 

Merupakan kalangan yang kurang pengetahuan dan pendidikan juga tidak 

puas dengan ekonominya tetapi tidak mengerti harus melakukan perubahan 

apa. Flow-er menganggap anak mereka sebagai harapan terbesar mereka 

untuk maju. Mereka merupakan kalangan yang menyeimbangakan antara 

dunia duniawi dan akhirat. Mereka sangat mempercayai nilai-nilai dalam 

religi. Kalangan ini meihat perkembangan teknologi sebagai ancaman bagi 

mereka. Mereka tidak mengikuti adanya perkembangan teknologi dan tren 

sehingga biasanya mereka menjadi korban dari adanya perubahan. Flow-er 

merupakan kalangan yang berorientasi pada keluarga. Biasanya mereka 

merupakan karyawan, pegawai, ibu rumah tangga dengan pendapatan atau 

daya beli yang menengah ke bawah (hlm.125-126).  

 Teori Psikologi Perkembangan 

Menurut Hurlock (2003), masa dewasa dibagi menjadi tiga masa yaitu dewasa dini, 

dewasa madya, dan dewasa lanjut (hlm. 246). Masa dewasa dini pada usia 18 tahun 

sampai 40 tahun. Masa dewaa dini merupakan masa penyesuaian terhadap pola 

hidup yang baru karena dewasa muda memiliki peran baru sebagai suami atau istri, 

orang tua, dan pencari nafkah. Masa dewasa muda mulai terbentuk keinginan dan 

nilai-nilai yang baru. Masa dewasa muda merupakan masa ketegangan emosional 

dimana umumnya orang-orang mulai sibuk membangun keluarga dan karir mereka 

(hlm. 249).  
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 Masa-masa pada usia 30 tahun biasanya mulai stabil dan tenang secara 

emosional. Pada masa dewasa muda juga mulai ada masa keterasingan sosial 

dimana mereka sudah tidak dapat aktif pada kelompok mereka yang terdahulu 

seperti teman sehingga sering menimbulkan rasa kesepian karena kesibukan 

mereka (hlm. 250). Nilai-nilai dalam kehidupan dewasa muda juga mengalami 

perubahan seiring dengan pengalaman yang lebih banyak (hlm. 251). Orang-orang 

mulai sadar akan pentingnya pendidikan sehingga akan mendorong keturunan 

mereka untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Masa dewasa muda 

merupakan masa yang paling banyak dihadapkan dengan perubahan sepeti muncul 

gaya hidup baru. Dalam masa dewasa muda juga terjadi perubahan minat karena 

adanya pengaruh perubahan peran, pola kehidupan dan berbagai hal. Perubahan 

minat tersebut dibagi menjadi tiga hal yaitu minat pribadi, minat rekreasional, dan 

minat sosial. Minat-minat tersebut berupa penampilan, pakaian, simbol 

kedewasaan, simbol status, uang, agama, rekreasi, hiburan, dan masih banyak lagi 

(hlm. 253-257).  

 Hurlock (2003) menyebutkan rekreasi sebagai aktivitas untuk memberi 

kesegaran (hlm. 257). Fungsi rekreasi dapat dibilang seperti fungsi bermain saat 

anak-anak tetapi rekreasi orang dewasa tentunya berbeda dari rekreasi anak-anak. 

Dibandingkan dengan dulu, orang-orang dewasa sekarang memiliki uang yang 

lebih banyak untuk digunakan pada kegiatan rekreasi. Pada orang dewasa mereka 

tidak memiliki banyak waktu untuk berekreasi sehingga mereka cenderung 

membutuhkan tempat rekreasi yang praktis dapat dinikmati oleh keluarganya dan 

juga biaya yang terjangkau. Orang-orang dengan kelas ekonomi yang menengah 
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cenderung lebih memiliki banyak waktu untuk berekreasi dibanding kelas ekonomi 

bawah. Mereka lebih banyak mengikuti rekreasi yang berada di luar rumah atau 

rekreasi komersial (hlm. 259). Rekreasi orang-orang dewasa yang sudah 

berkeluarga cenderung merupakan rekreasi yang berpusat pada anak atau 

berorientasi keluarga (hlm. 259).  
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