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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Teori Branding 

2.1.1. Brand 

 Wheeler (2018) berpendapat bahwa brand yang baik harus mencari cara untuk 

membentuk ikatan emosional yang kuat terhadap konsumennya, dengan demikian 

maka secara sejalan brand tersebut mampu merajai peta persaingan terhadap 

kompetitornya.  juga berpendapat bahwa brand merupakan sebuah persepsi 

masyarakat terhadap sebuah produk yang ditawarkan (hlm. 2). Oleh sebab itu untuk 

meningkatkan loyalitas seseorng terhadap brand dibutuhkan sebuah proses yang 

disebut proses branding.(hlm. 6). 

 Menurut Keller (2012) ada perbedaan antara sebuah brand dengan produk 

apa yang mereka jual di masyarakat. Menurutnya, produk memberikan sesuatu 

yang sifatnya rasional dan nyata bagi setiap individu, sedangkan sebuah brand 

memberikan apa yang sifatnya emosional bagi setiap individu hingga muncul 

sebuah brand experience bagi orang yang berinteraksi dengan brand tersebut. 

2.1.2. Brand Equity 

Menurut Keller (2012) brand equity merupakan sebuah indikator sebagai pengkur 

akan nilai efektivitas dan keberhasilan dari strategi marketing yang diterapkan pada 

sebuah brand. Aaker (1991) Terdapat lima indikator yang menjadi tolak ukur dari 

brand equity antara lain: brand awareness, brand loyalty, brand association, dan 

brand asset (dalam Rangkuti, 2004) 
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2.1.2.1. Brand Awareness 

Brand awareness merupakan kemampuan tiap individu dalam mengenali 

sebuah brand atau produk tertentu. Konsumen secara tidak langsung akan 

memilih brand yang telah dikenalinya karena beranggapan bahwa brand 

tersebut merupakan brand dengan kualitas yang terbaik, dan stabil. Aaker 

membagi 4 tingkat awareness pada brand.(1991, dalam Rangkuti, 2004) 

1. Top of Mind 

Merupakan tingkatan paling tinggi dari awareness  dimana brand 

tersebut menjadi yang utama muncul di benak masyarakat ketika 

memilih sebuah produk. 

2. Brand Recall 

Tahap dimana masyarakat masih mampu mengingat dan mengenali 

sebuah brand tanpa haru diberi stimulus terlebih dahulu. 

3. Brand Recognition 

Tahap dimana masyarakat masih bisa mengenali suatu brand karena 

pernah melihat atau mendengar sebelumnya. 

4. Unaware of Brand 

Tahap paling rendah dimana masyarakat tidak mengenali brand tersebut 

dikarenakan tidak memiliki hal yang menarik sehingga sulit untuk 

teringat di benak masyarakat. 
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2.1.2.2. Brand Loyalty 

Dalam menjalankan sebuah brand sangat penting untuk memperhatikan 

loyalitas konsumen, dengan terbentuknya loyalitas maka akan semakin kecil 

resiko menurunnya bisnis dari suatu brand. Melalui brand loyalty setiap 

brand dituntut untuk terus berdampingan dengan konsumen. Menurut Aaker 

(1991) terdapat lima tahap brand loyalty yaitu: committed, fence sitter, 

passively loyal, habitual buyer, price sensitive.  

2.1.2.3. Perceived Quality 

Menurut Aaker (1991) percieved quality adalah bagaimana masyarakat 

menilai kualitas sebuah brand secara keseluruhan. Hal tersebut nantinya 

tentu akan memperngaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

dalam memilih sebuah brand. Jika pada benar mereka sudah muncul 

penilaian yang baik maka mereka akan menilai brand tersebut baik secara 

keseluruhan. 

2.1.2.4. Brand Association 

Asosiasi bagaimana sebuah brand dapat tertanam baik di benak masyarakat. 

Asosiasi yang dimaksud seperti logo, tokoh, slogan, ataupun alasan-alasan 

lain yang membuat mereka ingin membeli atau menggunakan brand 

tersebut. Konsumen yang telah terbiasa dengan sebuah merek tentunya 

memiliki pandangan yang konsisten terhadap brand image yang secara 

lebih lanjut dapat disebut sebagai brand personality. 
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2.1.3. Branding 

Branding memiliki sebuah komponen yang berfungsi untuk membedakan sebuah 

brand terhadap brand yang lainnya (Keller, 2012, hlm. 31). Menurut Landa  (2011) 

Branding merupakan sebuah proses menciptakan brand, brand logo, brand naming, 

brand identity, dan aplikasi penunjang lainnya. (hlm. 219). Wheeler (2018) juga 

menambahkan bahwa brand dapat diartikan juga sebagai persepsi seorang terhadap 

baik tidaknya sebuah produk. (hlm. 2). 

 Menurut Airey (2010), sebuah brand yang baik sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat karena mereka menentukan berdasarkan apa yang ditawarkan kepada 

diri mereka dari sebuah produk. Melihat persaingan yang semakin ketat maka 

dibutuhkan sebuah identitas brand yang kuat agar tetap dapat bertahan di tengah 

persaingan dengan produk-produk lainnya. (hlm. 6) Kekuatan sebuah brand dapat 

dilihat dari kemampuan mereka dalam mempengaruhi masyarakat dalam 

mengambil keputusan ditengah banyaknya pilihan yang mereka hadapi. Brand yang 

baik adalah brand yang dimana dapat lebih menarik perhatian dibandingkan 

kompetitor-kompetitor lannya. 

2.1.3.1. Fungsi Branding 

Menurut Wheeler (2018) branding memiliki beberapa fungsi antara lain: 

1. Fungsi Navigasi 

Fungsi navigasi yang dimaksud adalah branding mampu menarik 

perhatian, menimbulkan kesadaran serta memberikan informasi melalui 

sebuah kampanye. (hlm. 2) 
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2. Fungsi Meyakinkan 

Branding memiliki fungsi mengkomunikasikan kualitas dari sebuah 

produk agar masyarakat menjadi yakin akan produk yang dipilih oleh 

mereka. (hlm. 2) 

3. Fungsi Menanamkan 

Branding memiliki fungsi untuk menanamkan sebuah persepsi yang 

baik dari suatu produk melalui sebuah visual, gaya bahasa, serta ikatan 

yang menjadikan masyarakat mampu mengidentifikasi sebuah brand 

melalui tanda-tanda yang telah dibentuk hingga terwujud sebuah 

awareness yang tinggi. 

2.1.3.2. Tujuan Branding 

Menurut Aaker (2009) branding memiliki tujuan yaitu: 

1. Brand mampu memberikan ciri khusus pada sebuah produk dimana hal 

tersebut dapat mendapat perlindungan hukum dari negara. Brand juga 

dapat menjadi pembeda bagi konsumen tanpa harus memperhatikan 

fisik dari sebuah produk. (hlm. 40) 

2. Membangun dan menjaga loyalitas konsumen. Brand yang baik akan 

mampu menanamkan persepsi ditengah masyarakat yang membuat 

mereka loyal pada brand tersebut. 

3. Brand memudahkan dalam melakukan pemetaan segmentasi yang dapat 

disesuaikan dengan target market yang dituju. 
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4. Brand secara tidak langsung membangun citra bagi perushaan dimana 

brand yang baik maka akan menghasilkan citra yang baik pula. 

5. Brand membuat sebuah produk lebih cepat dan mudah diterima di 

tengah masyarakat karena akan mengbuahkan brand experience bagi 

masyarakat. 

2.1.3.3. Brand Strategy 

Brand Strategy harus dapat memberikan ide dasar yang dapat diselaraskan 

dengan semua tindakan, perilaku, cara komunikasi dan dapat diterapkan 

tidak hanya melalui produk namun juga jasa serta dapat berjalan secara 

efektif dari waktu ke waktu. (Wheeler, 2018, hlm. 10). Brand strategy yang 

baik harus memiliki diferensiasi dan kuat yang dapat membiaskan kompetisi 

yang ada serta dapat dikomunikasikan dengan mudah antar divisi dalam 

perusahaan. Melalui brand stretegy dapat menentukan posisi kita ditengah 

persaingan, memberikan faktor pembeda yang kuat, memberikan 

keunggulan dalam persaingan, dan memberikan nilai keunikan. 

Keller (2012) mengatakan bahwa dalam membangun sebuah brand 

dibutuh strategi yang berkaitan erat dengan desain dan implementasi dari 

program pemasaran dan selalu aktif dan konsisten unutk membangun dan 

menjaga brand equity. Terdapat 4 tahapan utama dalam brand management 

process: 
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1. Identifying and Developing Brand Plans 

Tahapan dimana brand management ptocess diawali dengan 

menentukan dan memahami benar bagaimana sebuah brand ingin 

ditunjukan dan bagaimana harus memposisikan sebuah brand diantara 

kompetitor-kompetitornya. Membangun brand planning ditentukan 

dengan 3 model utama yang saling berhubungan, yaitu: 

a. Brand Positioning Model 

Mengandalkan bagaimana cara untuk mengarahkan pasar untuk 

memaksimalkan keunggulan dalam kompetisi pasar. 

b. Brand Resonance Model 

Model yang mengandalkan dengan cara membangun aktifitas yang 

kuat yang memicu loyalitas konsumen terhadap suatu brand. 

c. Brand Value Chain 

Model dengan cara melacak proses peniptaan nilai dari suatu brand, 

untuk mengetahuai secara benar bagaimana dampak dari dari 

pengeluaran dan investasi suatu brand. 

2. Designing and Implementing Brand Marketing Programs 

Pada tahap ini brand equity diharapkan dapat diposisikan secara jelas di 

benak masyarakat dandapat tersebar secara merata di masyarakat. Pada 

umumnya tahap ini di pengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 
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a. Pemilihan brand element seperti logo, nama, kemasan, simbol, 

karakter, slogan dan pengolahan yang tepat menjadi hal yang 

penting agar terbentuk sebuah identitas yang kuat. 

b. Aktifitas pemasaran dan mendukung pemasaran secara konsisten. 

Hal ini termasuk pada penentuan product strategy, pricing strategy, 

dan channels strategy. 

c. Asosiasi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi atau 

menjadikan sebuah brand sebagai sebuah hasil dari penggabungan 

faktor-faktor disekitarnya. 

3. Measuring and Interpreting Brand Performance 

Dalam pengelolaan brand sangat diperlukan brand equity measurement 

system. Sistem itu berfungsi sebagai tolak ukur dan juga untuk 

mengamati kinerja dari suatu brand secara akurat dan tepat waktu agar 

dapat menyusun strategi baik yang sifatnya jangka pendek maupun 

jangka panjang. Dalam menjalankan sistem ini membutuhkan 3 tahapan 

yaitu melakukan brand audit merupakan pengetasan bagi sebuah brand 

untuk mengetahui apakah brand tersebut masih berjalan dengan baik 

agar dapat memberikan improvisasi dan mengembangkan equity yang 

dibentuk, merancang brand tracking yang merupakan studi 

mengumpulkan informasi dari konsumen secara rutin dari waktu ke 

waktu yang biasanya menggunakan metode kuantitatif, dan membangun 
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brand equity management system yang merupakan sebuah proses yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dari brand equity. 

4. Growing and Sustaining Brand Equity 

Menjaga dan memperluas brand equity menjadi sesuatu yang harus 

dilakukan dan tentunya tidak mudah. Pada tahap ini kita harus melihat 

perspektif yang lebih luas lagi dari brand brand equity, memahami 

bagaimana strategi branding harus dapat menggambarkan fokus dari 

perusahaan tersebut. Terdapat tiga  tahap yang dapat dilakukan guna 

mengembangkan dan membertahankan brand equity suatu perusahaan: 

a. Menetapkan Brand Architecture 

Brand Architecture yang kokoh memerlukan patokan tentang 

strategi dan juga elemen-elemen yang harus diterapkan dalam 

keseluruhan produk. Terdapat dua konsep penting yang dapat 

mendukung terbentuknya brand architecture yaitu brand portfolio 

yang berisikan sekumpulan data mengenai serangkaian merek yang 

berbeda-beda yang menwarakan produknya dalam kategori tertentu. 

Konsep yang kedua yaitu brand hierarchy yang berisikan jumlah 

dan sifat-sifat baik yang umum maupun yang khas dari keselurah 

komponen dalam brand tersebut. 

b. Mengelola Brand Equity dari Waktu ke Waktu 

Brand management yang efektif membutuhkan perencanaan jangka 

panjang yang juga hrus dinamis mengikuti perubahan yang terjadi 
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diantara konsumen yang berdampak pada suatu keberhasilan. 

Perencanaan juga harus bersifat proaktif untuk menjaga dan 

mengembangkan brand equity namun juga harus bersifat reaktif 

untuk melakukan revitalisasi untuk bangkit kembali dari 

permasalahan yang muncul. 

c. Mengelola Brand Equity Berdasarkan Batasan Geografis, Kultur, 

dan Segmentasi Pasar 

Hal ini menjadi salah satu tahap yang penting untuk menyadari 

dimana konsumen memiliki sifat dan kecenderungan yang berbeda-

beda dan hal ini harus disadari serta dikelola dengan baik terlebih 

untuk pengembangan suatu brand. 

2.1.3.4. Brand Positioning 

Brand Positioning (Kotler, 2003) merupakan sebuah tindakan merancang 

sebuah citra dalam tingkatan tertentu di benak masyarakat. (Rangkuti, 2004, 

hlm. 6) Tujuan akhir dari positioning adalah untuk menjadi yang utama di 

benak konsumen namun bukan berarti harus menjadi nomor saju salam 

segala aspek. Membangun brand positioning berarti menempatkan semua 

aspek brand value secara konsisten agar dapat mencapai tujuan dari brand 

positioning itu sendiri. 

  Menurut Keller (2012, hlm. 79) brand positioning merupakan inti 

dari strategi pemasanan yang secara lebih luas dapat diartikan bagimana 

membangun citra yang paling tepat yang dapat diterima di benak 
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masyarakat dan menemukan posisi yang paling strategis dalam suatu 

segmentasi pasar untuk mendapatkan potensi keuntungan yang [aling 

maksimal. Brand positioning yang baik adalah dimana dapat menggiring  

strategi pasar dengan melihat hal yang sama maupun yang beda 

dibandingkan dengan kompetitor sehingga masyarakat harus membeli 

brand tersebut.  Dalam menentukan brand positioning ada beberapa poin 

penting yang harus diperhatikan, antara lain: 

1. Siapa target konsumen dari brand tersebut. 

2. Siapa kompetitor utama dari brand tersebut. 

3. Persamaan apa saja yang dimiliki antara brand tersebut dengan 

kompetior. 

4. Perbedaan atau faktor diferensiasi apa yang dimiliki dibandingkan 

dengan kompetitor lainnya. 

2.1.3.5. Brand Value 

Menurut Rangkuti (2004) Brand Value merupakan hal yang bertujuan untuk 

mengelola brand position yang ingin dibentuk. Melalui brand value yang 

tepat diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dan tepat mengenai 

positioning yang ingin dibentuk dalam persaingan yang semakin kompetitif. 

Melalui brand value nantinya akan membentuk sebuah brand personality 

yang berfungsi untuk menunjukan pembawaan kita dalam berkomunikasi 

dengan konsumen. Brand personality sendiri memiliki kecenderungan 
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untuk lebih mudah berubah karena mengikuti dinamika dan perkembangan 

yang terjadi di tengah masyarakat dan hal ini berbeda dengan brand 

positioning yang cenderung jarang melakukan perubahan. 

2.1.4. Brand Rejuvenation 

 

Gambar 2. 1. Brand Life Cycle 
(Lehu, 2008) 

Menurut Lehu (2008, hlm. 72) dalam bukunya mendefinisikan bahwa brand 

rejuvenation merupakan sebuah proses peremajaan dimana hal ini bisa dilakukan 

jika terdapat beberapa syarat sebagai berikut: (dalam Smit, 2011)  

1. Memiliki sejarah serta peninggalan yang panjang, dimana hal tersebut akan 

menciptakan loyalitas dan empati konsumen terhadap suatu brand. 

2. Sebuah brand sudah menua (pada tahap decline of the brand pada brand life 

cycle). 

3. Terdapat potensi-potensi lain yang mencukupi untuk melakukan sebuah 

rejuvenasi yang mungkin saja datang dari persaingan yang dihadapi. 
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4. Memiliki keunggulan yang mungkin dikarenakan sejarah, produknya, 

kemasan, atau iklannya. 

Proses rejuvenasi juga memiliki hak untuk membuat brand terlihat lebih modern 

dan kontemporer namun dengan tidak menghilangkan identitas serta inti value yang 

telah dibentuk sebelumnya. Lehu juga berpendapat bahwa proses ini tidak boleh 

menghilangkan sejarah yang telah dibentuk melainkan lebih menygarkan kembali 

citra merek dengan tujuan agar tidak kehilangan loyalitas dari konsumen. Ketika 

ingin melakukan sebuah rejuvenasi yang pertama kali harus dilihat adalah 

bagaimana positioning yang dimiliki sehingga dapat menarik target market serta 

proses rejuvenasi dapat berjalan dengan efisien. Rejuvenasi bisa diterapkan kepada 

brand yang sudah tua namun sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang 

karena sebenarnya proses ini tidak hanya untuk meningkatkan penjualan namun 

berperan pula dalam meningkatkan brand equity, perceived quality, dan mengubah 

brand association. Proses ini tidak selalu bersifat radikal namun dapat 

menghasilkan pembedaan yang dibutuhkan oleh brand tersebut melalui rejuvenasi. 

Terdapat enam jalan yang dapat ditempuh untuk melakukan brand rejuvenation, 

yaitu: (hlm. 125) 

1. Menggunakan sosok selebritis untuk melakukan peremajaan. 

Menggunakan sosok selebriti pada kasus tertentu bisa menjadi jalan untuk 

melakukan rejuvenasi, hal ini digunakan dengan menggunakan sosok selebritis 

dengan reputasi yang sesuai dengan brand tersebut. 

2. Mengedukasi untuk memerangi penuaan ditengah dinamika persaingan. 
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Pada kasus tertentu sebuah brand tidak terkesan kuno, tidak juga tua salam hal 

target market, dan juga tidak juga tua dalam cara mereka mengiklankan namun 

mereka kalah “bersinar” di tengah dinamika persaingan pasar. 

3. Co-Branding 

Jalan ini dilakukan dengan memanfaatkan citra partner yang telah baik 

ditengah masyrakat sehingga diharpkan dapat meningkatkan kembali brand 

tersebut. 

4. Melakukan modernisasi brand  identity. 

Jalan ini dilakukan dengan melakukan pembaharuan brand identity baik secara 

nama, logo, dan elemen-elemen lain yang dapat berdampak positif sehingga 

mampu memberikan identitas yang lebih relevan dengan perubahan pasar yang 

dialami.  

5. Distribusi 

Jalan yang dilakukan dengan melakukan pendistribusian secar besar-besaran 

yang diimbangi dengan iklan yang mendukung. 

6. Memperbaharui target market. 

Rejuvenasi juga dapat dilakukan dengan mengubah segmentasi dan target 

market yang lebih memiliki peluang untuk berkembang. 
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Gambar 2. 2. Life Cycle of Rejuvinated Brand 
(Lehu 2008) 

2.1.5. Brand Identity 

Menurut Landa (2011) identitas visual membutuhkan sebuah sistem yang saling 

berintegritas agar dapat menjadi kesatuan visual yang konsisten dan koheren 

(hlm.3). Sebuah brand identity bertujuan untuk mengomunikasikan sebuah brand 

secara unik sehingg dapat membedakan antara satu brand dengan brand lainnya. 

Logo merupakan salah satu faktor pembeda yang kuat namun harus memiliki 

keunikan dimana dapat dengan mudah diingat dan juga tahan terhapad perubahan 

jaman yang begitu cepat (hlm. 241). Kriteria identitas visual yang baik adalah: 

1. Recognizable 

Memiliki bentuk visual yang mudah untuk diidentifikasi dan dipahami. 

2. Memorable 

Memiliki keunikan dimana dapat memberikan kesan pada benak masyarakat. 
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3. Distinctive 

Memiliki visual baik bentuk waupun warna dengan karakteristik yang berbeda 

dengan kompetitor lainnya. 

4. Sustainable 

Sebuah identitas visual haruslah tahan terhadap perubahan era yang begitu 

cepat. 

5. Flexible 

Sebuah identitas visual haruslah memiliki unsur-unsur yang sifatnya fleksibel 

sehingga dapat diaplikasikan ke segala media dan mampu beradaptasu dengan 

baik. 

Dalam proses pembentukan identitas visual terdapat beberapa komponen yang 

perlu kita perhatikan (Landa, 2011, hlm.245): 

2.1.5.1. Brand Name 

Nama sebuh perusahaan yang dipadingan dengan slogan-slogan dapat 

menjadikan sebuah nama yang berciri khas secara verbal (Landa, 2011, hlm. 

223). Penentuan nama dapat dicapai dari berbagai cara seperti founder’s 

name, descriptive, fabricated (nama buatan), symbolic/methapor, magic 

spell ( nama yang mengubah sebuah kata menjadi kata yang baru), acronym, 

atau mungkin juga berpaduan dari semuanya (Wheeler, 2018, hlm. 21). 

Dalam pemilihan nama sebuah brand harus memperhatikan 

beberapa hal seperti penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing 

yang tepat, tidak mengandung unsur-unsur yang negatif, serta memiliki 

keunikan tersendiri, dan secara mudah divisualisasikan (Rustan, 2009, 
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hlm.62). Dalam pemilihan nama juga sangat dianjurkan untuk tidak 

menggunakan nama yang terlalu panjang karena beresiko menimbulkan 

kegagalan di tengah masyarakat. 

Sebagai contoh nama brand kendaraan asal jerman, Porsche yang 

diambil dari nama pendirinya yaitu Ferdinand Porsche, dimana nama 

tersebut tidak terlalu panjang namun memiliki nilai keunikan sendiri dalam 

dunia otomotif. 

2.1.5.2. Logo 

Menurut Landa (2011) logo merupakan atribut utama bagi masyarakat 

untuk mengidentifikasi debuah produk maupun perusahaan. Banyak dari 

masyarakat yang mengenali sebuah produk hanya melalui identifikasi 

logonya. Pada prakteknya, logo dibagi menjadi beberapa kategori: (hlm. 

247). 

1. Logotype 

Sebuah logo yang dikembangkan dari nama logo yang kemudian 

divisualisasikan. Contohnya: Samsung, Sonny, CNN 

 

Gambar 2. 3. Contoh Logotype 
 (Dgwlogo.com, 2015) 
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2. Lettermark/ Letterforms 

Bentuk logo yang dikembangkan dari inisial nama brand perusahaan itu 

sendiri. Contoh: Facebook, hp, Playstasion  

 

Gambar 2. 4. Contoh Lettermark 
 (Wikipedia, 2016) 

3. Symbol 

Bentuk logo yang divisualisasikan secara abstrak namun tidak 

merepresentasikan visual yang sesungguhnya. Contoh: Nike, HSBC, 

Adidas. 

 

Gambar 2. 5. Contoh Symbol 
 (Wikipedia, 2010) 
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4. Pictoral Symbol 

Pictoral logo merupakan logo yang menggambarkan sebuah logo melalui 

gambar pendiri, object, atau benda-benda yang berhubungan langsung 

dengan brand itu sendiri. Contoh: KFC 

 

Gambar 2. 6. Contoh Pictoral Symbol 
 (Wikipedia.org, 2016) 

5. Abstract Symbol 

Bentuk simbol yang telah terdistorsi, hal tersebut terkadang dilakukan 

untuk menjadi sebuah ciri khas dalam berkomunikasi. Contoh: Pepsi, 

Google Chrome 

 

Gambar 2. 7. Contoh Abstract Symbol 
 (Wikipwedia, 2014) 
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6. Nonrepresentational 

Sebuah logo yang tidak merepresentasikan gambaran alami, sebuah 

lokasi ataupun yang berhubungan dengan tokoh dalam perusahaan atau 

organisasi tersebut. Contohnya: Logo Audi, Logo Mercedes Benz 

 

 

Gambar 2. 8. Contoh Nonrepresentational 
 (Wikipedia.org, 2014) 

7. Character Icon 

Simbol yang digambarkan menggunakan karakter tertentu sebagai 

perwakilan dalam sebuah brand. Contohnya: Michelin 

 

Gambar 2. 9. Contoh Character Icon 
 (Logok.org, 2014) 

8. Combination Mark 

Logo yang merupakan perpaduan antara simbol dan kata. Contoh: Burger 

King, Amazone, Lacoste 
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Gambar 2. 10. Contoh Combination Mark 
 (Logok.org, 2017) 

9. Emblem 

Gabungan antara kata dan simbol namun sudah menjadi satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan. Menurut Krause (2012) emblem menjadi salah 

satu jenis logo yang cocok untuk logo yang memiliki banyak elemen. 

(hlm. 462) Contoh: Harley Dadivson, Starbucks 

 

Gambar 2. 11. Contoh Emblem 
 (Wikipedia, 2016) 

2.1.5.3. Teori Gestalt 

Rustan (2009) dalam bukunya mengatakan bahwa pengetian dari gestalt 

adalah fenomena psikologis dimana setiap orang akan merepresentasikan 
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apa yang mereka amati sebagai sebuah kesatuan visual. Pada dasarnya 

terdapat empat prinsip gestalt, antara lain: 

1. Similarity 

Prinsip ini merupakan prinsip dimana secara psikologis otak kita akan 

mengelompokan obyek-obyek yang memiliki kemiripan dan akan 

melihat hal tersebut sebagai sebuah kesatuan. Kesamaan tersebut dapat 

terbentuk baik melalui warna, bentuk maupun ukuran. Contoh: 

Logogram Sun dimana prinsip similarity dibentuk melalui bentuk “U”. 

 

Gambar 2. 12. Contoh Penerapan Prinsip Gestalt Similarity 
 (Logogeek.uk, 2017) 

2. Closure 

Prinsip closure merupakan prinsip yang memanfaatkan sifat psikologis 

otak manusia yang secara otomatis akan melihat suatu obyek sebagai 

obyek yang lengkap meskipun sebenarnya obyek tersebut tidak lengkap. 

Contoh penerapan prinsip ini adalah: Logo WWF dimanana sebenarnya 

dalam logo tersebut sosok panda yang menjadi logogram tidak 

ditampilkan secara utuh, namun dengan penggunaan prinsip ini logo 

tersebut seakan-akan berbentuk utuh sebagai gambar panda. 
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Gambar 2. 13. Contoh Penerapan Prinsip Gestalt Closure 
 (WWF.com, 2017) 

3. Figure and Ground 

Prinsip dimana dalam pengaplikasiannya memanfaatkan foregrorund 

dan background yang jika digabungkan sehingga membentuk sebuah 

obyek yang sebenarnya tidak ada, namun persepsi kitalah yang 

membentuk hal tersebut . Contoh penerapannya: Logo FedEx yang 

membentuk panah melalui perpaduan huruh E dan x . 

 

Gambar 2. 14. Contoh Penerapan Prinsip Figure and Ground 
 (Fedex.com, 2016) 

4. Impossible Figure 

Merupakan sebuah prinsip yang membentuk visual yang sebenarnya 

hal tersebut tidak mungkin diimplementasikan dalam dunia nyata. 
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Gambar 2. 15. Contoh Penerapan Prinsip Impossible Figure 
 (Behance, 2016) 

2.1.5.4. Tagline 

Tagline merupakan sebuah frasa yang mampu menggambarkan brand 

essence, personality, positioning perusahaan secara keseluruhan dan juga 

menjadikan faktor diferensiasi dari kompetitornya. (Wheeler, 2018, hlm. 

28). Tagline dapat menjadi perwakilan bagi perusahaan dalam 

mengkomunikasikan apa yang persuhaan bentuk. Hal ini umumnya efektif 

digunakan pada  iklan yang dilakukan. Tagline yang dibentuk diharapkan 

dapat berumur panjang dan tahan terhadap perubahan zaman agar dapat 

terus mengena di masyarakat. Tagline yang baik juga memiliki beberapa 

karakteristik mendasar antara lain: singkat, mudah diingat dan dilafalkan, 

unik, dapat menggambarkan brand esssence dan positioning, berbeda 

dengan kompetitornya, tidak mengandung konotasi negatif, dulit untuk 

diciptakan, membangkitkan respon emosial masyarakat. Menurut Wheeler 

ada lima jenis tagline berdasarkan cara penyampaiannya: 
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1. Imperative 

Merupakan jenis penyampaian tagline dengan cara ajakan untuk 

melakukan sesuatu biasanya diawali dengan kata kerja. Contoh: 

Tagline adidas yang berbunyi “Just do it!” 

2. Descriptive 

Jenis tagline yang mendeskripsikan jasa, barang atau janji yang 

ditawarkan. Contoh: Tagline Philips yang berbunyi “Inovation & You” 

3. Superlative 

Jenis tagline yang menunjukan posisi mereka sebagai brand yang 

terbaik di bidangnya. Contoh: Tagline BMW yang berbunyi “The 

ultimate driving machine” 

4. Provocative 

Jenis tagline yang sifatnya memprovokasi orang yang membacanya. 

Biasanya diajukan dalam bentuk kalimat tanya. Contoh: Tagline 

Microsoft yang berbunyi “Where are you going today?” 

5. Specific 

Jenis ini biasanya disampaikan dengan cara menyatakan kategori 

bisnis yang mereka geluti. Contoh: Volkswagen dengan tagline 

“Drivers wanted” 

Rejuvenasi Wingko Babad..., Andreas Darmawan, FSD UMN, 2019



30 
 

2.1.5.5. Ilustrasi 

Male (2007, hlm. 172) dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat lima 

peran utama ilustrasi yaitu: 

1. Dokumentasi, Referensi, dan Instruksi 

 

Gambar 2. 16. Ilustrasi Sebagai Dokumentasi, Referensi, Instruksi 
 (Pinterest, 2016) 

Ilustrasi pada keadaan tertentu dapat berisikan banyak informasi yang 

harus divisualisasikan. Dalam peran ini ilustrasi bertujuan untuk 

memberikan informasi dan instruksi kepada orang yang melihat 

ilustrasi tersebut. Contoh peran ilustasi sebagai dokumentasi, referensi, 

dan intruksi adalah ilustrasi yang terdapat pada kertu keselamatan yang 

berada di dalam pesawat. 
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2. Berkomentar 

 

Gambar 2. 17. Ilustrasi Sebagai Sarana Berkomentar 
 (Harianjogja.com, 2018) 

Ilustrasi juga dapat berperan sebagai media menyampaikan pendapat 

atau bahkan kritik seseorang akan sebuah fenomena yang menarik bagi 

penciptanya. Ilustrasi dapat menggambarkan sebuah situasi yang begitu 

rumit seperti contohnya ilustrasi yang menggambarkan suasana politik 

yang begitu kacau. 

3. Bercerita 

 

Gambar 2. 18. Ilustrasi Sebagai Sarana Bercerita 
 (Pinterest, 2016) 
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Ilustrasi memiliki peran sebagai media untuk bercerita dimana ilustasi 

berfungsi untuk menceritakan langkah-langkah dari suatu kejadian 

yang saling berhubungan. Dalam perannya kali ini sebuah ilustrasi 

dapat dipadukan dengan teks yang mendukung ilustrasi sehingga 

terbentuk sebuah cerita yang runtut. Contoh ilustarasi dengan peran 

bercerita adalah ilustrasi yang terdapat dalam buku komik.  

4. Persuasi 

 

Gambar 2. 19. Ilustrasi Sebagai Sarana Persuasi 
 (Pinterest, 2018) 

Peran Ilustrasi untuk melakukan persuasi atau ajakan memiliki kaitan 

yang erat dengan dengan iklan dan promosi. Melalui ilustrasi 

membujuk orang lain untuk mengikuti kehendak yang mereka inginkan 

dari gambar tersebut. 
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5. Identitas 

 

Gambar 2. 20. Ilustrasi Sebagai Identitas 
 (Pinterest, 2010) 

Ilustrasi juga memiliki peran yang penting dalam membangun sebuah 

identitas. Melalui ilustasi dapat merepresentasikan identitas dari suatu 

perusahaan atau suatu produk. Sebagai identitas juga dapat 

menambahkan kesan-kesan tertentu bagi sebuah produk. Ilustrasi dalam 

identitas biasanya dapat kita temuai dalam beberapa iklan dan juga 

kemasan yang memiliki ciri khas mereka sendiri yang diwakilkan 

melalui ilustrasi di dalamnya. 

2.1.5.6. Tipografi 

Menurut Wheeler (2018) Tipografi menjadi elemen penting dalam 

membentuk sebuah brand dimana tipografi dibentuk untuk memberikan 

identitas yang berciri khas. Dalam menggunakan tipografi juga diperlukan 

pehamanan yang baik agar dapat menjadikan tipografi sengai penopang 

brand yang dapat digambarkan melalui tipografi yang digunakan. (hlm. 

132). Landa (2011) menambahkan bahwa tiap-tiap tipografi dapat 
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mengahsilkan konotasi visual yang berbeda-beda oleh sebab itu perlu 

kecermatan untuk menggunakan tipe tipografi yang memnag sesuai dengan 

kebutuhan. Wheeler (2018) dalam bukunya menambahkna pula bahwa ada 

beberapa hal yang diperlu diperhatikan dalam memilih tipografi: (hlm. 133) 

1. Menggunakan jenis tipografi yang unik dan belum dimiliki atau 

digunakan oleh kompetitor lainnya. 

2. Menggunakan tipografi sesuai dengan kepribadian brand dan gunakan 

tipografi yang sifatnya dapat bertahan dalam jangka panjang. 

3. Menggunakan tipografi dengan proporsi yang terbaik dimana memiliki 

nilai keterbacaan yang tinggi dan juga berkarakter. 

4. Menggunakan tipografi yang telah memilki lisensi. 

5. Menggunakan tipografi secara secukupnya khususnya pada 

pengalikasian di media. 

Jenis tulisan yang digunakan harus disesuaikan dengan konten atau aspek 

yang ingin disampaikan. Maka tulisan dibedakan menjadi beberapa jenis: 

(Strizver, 2013, hlm. 40-49) 

1. Serif 

Aa 
Gambar 2. 21. Serif 

Jenis tulisan serif merupakan jenis tulisan yang memiliki ciri khas pada 

ujung-ujung anatomi hurufnya yang memiliki “kait” atau ujung yang 
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menjulur pada stroke utamanya. Berikut terdapat beberapa kategori 

jenis tulisan serif: 

a. Oldstyle 

 

Gambar 2. 22. Jenis Oldstyle Serif 
 (Strizver, 2013) 

Merupakan jenis serif yang ditemukan pada 1950an dan 

pertengahan 1980an. Karakteristik dari jenis ini adalah terletak pada 

garis lengkungnya yang cenderung atau condong ke arah kiri 

dengan tebal tipis yang sedikit kontras. 

b. Transitional 

 

Gambar 2. 23. Jenis Transitional Serif 
 (Strizver, 2013) 

Jenis tulisan transitional ditemukan pada tahun 1980 dan menjadi 

peralihan antara oldstyle dan modern. Jenis tipografi ini memiliki 

tingkat kontras tebal titpis garis yang lebih kontras dan kali ini grais-

garis lengkung yang terbentuk lebih tegak vertikal.  
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c. Modern 

 

Gambar 2. 24. Jenis Modern Serif 
 (Strizver, 2013) 

Kategori ini merupakan kategori lanjutan dimana anatomi huruf 

pada kategori ini memiliki tingkat ketebalan yang lebih kontras lagi. 

d. Clarendon 

 

Gambar 2. 25. Jenis Clarendon Serif 
 (Strizver, 2013) 

Kategori ini sangat populer pada tahun 1850an dengan ciri khas 

bracket pada uamumnya yang berbentuk kotak, dengan garis 

vertikal yang tebal dan kontras tebal tipis yang sedikit. 

e. Slab Serif 
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Gambar 2. 26. Jenis Slab Serif 
 (Strizver, 2013) 

Slab serif merupakan jenis serif yang sangat mengkotak dan bracket 

yang kecil. Keunikan selanjutnya terletak pada ketebalan garisnya 

yang sama. 

f. Glyphic

 

Gambar 2. 27. Jenis Glyphic Serif 
(Strizver, 2013) 

Merupakan jenis serif yang memiliki bentuk seperti ukiran dengan 

kontras tebal tipis yang minim dan terkadang memiliki bentuk serif 

seperti segitiga. 

2. San Serif 

Aa
Gambar 2. 28. Jenis San Serif 

Jenis tulisan san serif merupakan jenis tulisan yang hanya memiliki 

stroke atau tidak memiliki “kait”. Huruf san serif memiliki tingkat 
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keterbacaan yang lebih tinggi. Berikut terdapat beberapa kategori jenis 

tulisan san serif: 

a. 19th-Century Grotesque 

 

Gambar 2. 29. Jenis 19th-Century Grotesque 
 (Strizver, 2013) 

Jenis ini merupakan jenis san serif yang pertama kali popular. Jenis 

tulisan ini memiliki kecendurungan bentuk mengotak pada 

beberapa lengkungnya serta memiliki bebegrapa garis yang kontras. 

b. 20th-Century Grotesque 

 

Gambar 2. 30. Jenis 20th-Century Grotesque 
 (Strizver, 2013) 

Jenis ini merupakan pengembangan dari sebelumnya dimana 

ketebalan garis cenederung sama minim akan sudut-sudut yang 

mengkotak. 
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c. Geometric 

 

Gambar 2. 31. Jenis Geometric San Serif 
 (Strizver, 2013) 

Jenis san serif ini memiliki memiliki bentuk bentuk-bentuk 

geometris yang lebih kuat contohnya adalah melalui bentuk huruf o 

yang merupakan lingkaran sempurna dan juga memiliki ketebalan 

garis yang sama. 

d. Humanistic 

 

Gambar 2. 32. Jenis Humanistic San Serif 
 (Strizver, 2013) 

Merupakan jenis san serif yang merupakan hasil pengembangan 

dari san serif klasik dalam bentuk yang lebih sederhana. 
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3. Script 

Aa  
Gambar 2. 33. Jenis Sricpts 

Jenis tulisan scipt merupakan jenis tulisan yang serupa dengan tulisan 

tangan atau kaligrafi yang cenderung lebih rumit dan saling 

menyambung satu dengan yang lain. Terdapat beberapa jenis tulisan 

script antara lain: 

a. Formal 

 

Gambar 2. 34. Jenis Formal Scripts 
 (Strizver, 2013) 

Merupakan jenis tulisan script yang memiliki karakteristik 

lengkungan yang terus menyambung dalam sebuah irama sehingga 

dapat menimbulkan kesan elegan dari jenis tulisan ini. Memiki 

bentuk layaknya tulisan tangan yang terus saling terhubung 

sehingga menciptakan kesan luwes dan tidak kaku. 
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b. Causal and Brush Scripts 

 

Gambar 2. 35. Jenis Casual and Brush Scriots 
 (Strizver, 2013) 

Jenis ini dirancang biasanya dengan tampilan yang tidak formal dan 

memiliki bentuk layaknya tulisan tangan yang ditulis dengan cepat. 

Jenis tulisan ini memberikan kesan ramah, santai.  

c. Calligraphics 

 

Gambar 2. 36. Jenis Calligraphics Scripts 
 (Strizver, 2013) 

Jenis ini merupakan hasil imitasi dari ilmu yang digunakan oleh 

kaligrafer yang membuat tulisannya secara handmade dimana 

sifatnya lebih natural layaknya proses membuat kaligrafi. 
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d. Handwriting 

 

Gambar 2. 37. Jenis Handwriting Scripts 
 (Strizver, 2013) 

Merupakan jenis tulisan hasil dari interpretasi dari tulisan tangan 

seseorang dan memiliki model yang sangat beragam dan berbeda 

layaknya tulisan tangan. 

2.1.5.7. Fotografi 

Fotografi dapat menjadi sebuah srana mengkomunikasikan sebuah 

invormasi secara universal kepada hadirin dalam lingkup yang besar. 

(Esenberger, 20011). Melaui fotografi dapat pula mengabadikan dan 

mengekspresikan sebuah momen dalam kehidupan nyata. Terdapat empat 

prinsip utama dalam komposisi fotografi: 

1. Rule of Thirds 

 

Gambar 2. 38. Jenis Rule of Thirds 
 (Mastinlabs.com, 2019) 
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Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam duni 

fotografi dimana kita membagi proporsi viewfinder menjadi sembilan 

bagian sama rata hal tersebut terbentuk dari perpotongan garis 

horizontal dan vertikal. Titik-titik hasil perpotongan tersebut menjadi 

tempat sempurna dalam menempatkan obyek utama dari sebuah foto 

karena akan menciptakan sebuah keseimbangan asimetris dari 

keseluruhan komposisi foto tersebut. 

2. Rule of Space 

 

Gambar 2. 39. Jenis Rule of Space 
 (digital-photography-school.com, 2016) 

Prinsip ini biasa digunakan dengan tujuan memberikan efek dinamis 

dalam sebuah foto oleh sebab itu prinsip rule of space biasanya 

digunakan untuk foto obyek yang bergerak dengan cara kita 

memberikan ruang lebih kepada arah yang dituju oleh obyek tersebut. 
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3. Rule of Odds 

 

Gambar 2. 40. Jenis Rule of Odds 
 (Pinterest, 2018) 

Prinsip Rule of Odds merupakan prinsip fotografi dimana membentuk 

komposisi dengan jumlah objek yang berjumlah ganjil. Secara proporsi 

jumlah objek yang ganjil dan membentuk proporsi segitiga ternyata 

akan akan terlihat lebih menarik dan nyaman dilihat kita. Namun, 

walaupun berjumlah ganjil kita tetap harus memperhatikan 

keseimbangan proporsi di dalam foto tersebut. 

4. Gestalt 

 

Gambar 2. 41. Jenis Gestalt 
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 (Mediafactory.com, 2016) 

Prinsip gestalt pada dasarnya menggunakan permainan antara 

foreground dan background dimana keduanya saling mengarahkan mata 

pengamat kepada beberapa kesan bentuk yang dihasilkan dari 

perpaduan keduanya. 

2.1.5.8. Brand Book 

Wheeler (2018) mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah brand book yang 

berisi satu kesatuan utuh dari rancangan brand yang telah didesain 

sedemikian rupa sebagai upaya menyampaian informasi dan juga visi, misi, 

serta mengedukasi tidak hanya konsumen namun juga para pekerja menjadi 

sebuah brand yang mumpuni. (hlm. 182.). Wheeler juga menambahkan 

bahwa dalam sebuah brand book perlu adanya sebuah panduan yang sudah 

distandarisasi dengan konten: brand story, brand identity elements, badan 

organisasi perusahaan, warna, signatures, tipografi, international business 

paper, aplikasi media digital, proposal forms, marketing materials and 

advertising, exhibits, kendaraan, packaging, uniforms, ephemera, 

imageries. (hlm. 183). 

2.1.6. Teori Customer Behaviour 

Setiap konsumen memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda yang mereka 

bawa dalam kehidupan mereka dalam melihat brand. Yuswohady (2012) 

memgategorikan masyarakat menjadi 8 golongan dengan kebiasaan yang berbeda-

beda: 
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1. The Aspirator 

Merupakan orang-orang memiliki tingkat pendidikan dan tinggi dan diimbangi 

pula dengan kehidupan sosial yang tinggi. Orang-orang pada golongan ini 

memiliki kapasitas yang besar di masyarakat dan memiliki kemampuan untuk 

berpikir secara terbuka dan rasional terhadap hal-hal yang sifatnya kompleks 

sekalipun. Orang pada golongan ini biasanya dianggap sebagai pemimpin dan 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain 

2. The Trendsetter 

Merupakan orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tidak terlalu 

tinggu namun memiliki ikatan sosial yang tinggi, orang-orang seperti ini 

biasanya juga menjadi salah satu sorotan dari masyarakat dari tingkah lakunya 

di masyarakat. 

3. The Settler 

Merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tidak tinggi dan juga 

tidak memiliki tingkat sosial yang tinggi. Orang-orang pada kelompok ini 

biasanya sedikit tertutup dan hanya bersifat menerima apa yang mereka miliki. 

4. The Expert 

Merupakan orang-orang dengan tingkat pengetahuan yang tinggi namun 

tingkat kehidupan sosialnya tidak tinggi, orang seperti ini  biasanya memiliki 

orientasi yang besar bagi keluarganya dan biasanya merupakan orang-orang 

pekerja professional. 
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5. The Performer 

Merupakan orang-orang yang memiliki ambisi tinggi untuk menjadi lebih baik 

dan juga diimbangi dengan kehidupan sosial dan lingkungan yang mendukung. 

Biasanya didominasi oleh para pebisnis muda. 

6. The Follower 

Merupakan orang-orang yang biasanya belum berpenghasilan cukup namun 

sangat ingin mengikuti trend yang ada di masyarakat. Biasanya memiliki 

panutan untuk mereka dalam menjalano hidup. 

7. The Flow-er 

Merupakan orang-orang yang memiliki keiginan tinggi untuk mengikuti trend 

yang ada di masyarakat namun tidak memiliki kapasitas untuk hal tersebut. 

8. The Climber 

Merupakan orang-orang yang didominasi oleh pekerja yang berusaha 

meningkatkan kualitas perekonomian keluarganya. Bagi mereka kehidupan 

sosial bukan sebuah kewajiban yang prioritas bagi mereka. 

 Teori Desain 

2.2.1. Elemen Desain 

Dalam membentuk suatu karya visual yang baik dibutuhkan beberapa elemen 

sebagai berikut: (Landa, 2011, hlm 16-23)  
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1. Titik 

 

Gambar 2. 42. Titik 
 (4vector.com, 2018) 

Titik adalah satuan unit terkecil penyusun sebuah garis yang biasanya dapat 

diidentifikasi dalam bentuk lingkaran-lingkaran dengan kerapatan tertentu. 

Pada media seperti layar monitor, titik merupakan sebuah pixle cahaya yang 

berbentuk kotak-kotak dan setiap media digital, semua elemen debentuk 

darikomponen pixel tersebut. 

2. Garis 

 

Gambar 2. 43. Garis 
 (Freepik, 2018) 
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Garis merupakan sebuah elemen yang terbentuk dari titik-titik yang tersusun 

secara memanjang. Garis yang tersusun dapat berupa garis lurus, garing 

lengkung, memiliki sudur, berbentuk, tekstur dan juga dapat memiliki arah dan 

kualitas dengan mengarahkan pandangan dari setiap individu. Garis juga 

memiliki fungsi mempertegas bentuk ruang, bidang, dan juga sebuah 

komposisi. 

3. Bidang 

 

Gambar 2. 44. Bidang 
 (Pinterest, 2017) 

Bidang merupakan gabungan yang terdiri dari titik dan garis dimana gabungan 

tersebut memiliki lebar dan panjang (bidang dua dimensi). Suatu bidang dapat 

diidentifikasi dengan adanya garis tepi (outline), garis/bidang tertutup, maupun 

bidang yang memiliki warna / bidang meng meiliki tekstur. Bidang terdiri dari 

beberapa jenis seperti, yang pertama yaitu bidang geometris (persegi, 

lingkaran, segitiga, persegi panjang) dimana bidang tersebut memiliki ukuran 

yang presisi dan dapat dihitung.  Kedua, bidang yang disebut bidang organis 

dimanan bidang tersebut memiliki bentuk yang tidak aturan dan abstrak serta 

Rejuvenasi Wingko Babad..., Andreas Darmawan, FSD UMN, 2019



50 
 

dapat digambar secara presisi maupun tidak presisi. Ketiga, merupakan bidanh 

sebuah bidang yang dibentuk oleh garis lurus dan juga garis lengkung. 

Keempat, merupakan bidang yang terbentuk secara tidak disengaja, seperti 

tetesan cat pada kertas. Kelima, bidang bidang yang tidak merepresentasikan 

gambaran duniawi namun merupakan gamgambaran yang muncul melalui 

sebuah ide. Keenam, bidang yang merepresentasikan gambaran yang ada pada 

alam, sebuah lokasi, tempat, dan orang. 

4. Ruang 

 

Gambar 2. 45. Ruang 
 (Pinterest, 2017) 

Ruang merupakan bentuk tiga dimensi yang tersusun dari titik dan garis yang 

memiliki, panjang, lebar, dan juga tinggi. Tiap-tiap bidang dua dimensi 

geometri utama memiliki bidang ruang tiga dimensinya. Ruang juga dapat 

disebut sebagai penggabungan dari bidang- bidang dimana membentuk suatu 

bangun tida dimensi. 
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5. Warna 

 

Gambar 2. 46. Warna 
 (Landa, 2011) 

Warna merupakan salah satu elemen desain yang memiliki kemampuan 

menarik perhatian tiap individi secara visual. Warna sebenarnya merupakan 

pantulan cahaya yang tertangkap oleh mata dan diproses pada otak melalui 

saraf indera kita. Warna memiliki tiga kategori yaitu: hue, value 

(shade,tint,tone), dan saturation. Hue  merupakan spektrum warna yang 

dibedakan menjadi warm colors (merah, kuning, oranye) dan cool colors 

(ungu, hijau, biru). Value merupakan nilai gelap terangnya sebuah cahaya, 

sedangkan saturation merupakan nilai kepekatan suatu cahaya, menunjukkan 

kusam atau cerahnya suatu cahaya. 

 Warna dibagi menjadi tiga warna utama yang disebut sebagai addictive 

primaries yaitu RGB (red, green, blue) biasanya diimplementasikan sebagai 

warna pada sebuah layar monitor. Ketiga warna utama tersebut kemudian dapat 

digabungkan menjadi yang disebut secondary colors hingga tertiary colors. 
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Pada offset printing, warna yang digunakan yaitu CMYK (cyan, magenta, 

yellow, key/black). Yang disebut sebagai substractive primary colors. 

6. Tekstur  

 

Gambar 2. 47. Tekstur 
 (Landa, 2011) 

Tekstur merupakan rabaan (taktil) pada suatu permukaan, Tekstur terdiri atas 

tekstur taktil (nyata) dan tekstur visual (semu). Tekstul taktil merupajan tekstur 

yang dapat diraba dan dirasakan secara fisik dan dibentuk melalui teknik 

emboss, stamp, letterpress, ukir, dan teknik-teknik lainnya. Tekstur visual 

merupakan gambar, lukisan dan fiti yang membentuk sebuah ilusi. Ilusi itulah 

yang sering disebut sebagai sebuah pattern atau pola. 

2.2.2. Prinsip Desain 

Dalam menciptakankarya visual dengan komposisi yang baik dan tepat dibutuhkan 

prinsip-prinsip desain sebagai berikut: (Landa, 2011, hlm 24-37) 

1. Balance (Keseimbangan) 

Keseimbangan merupakan salah satu prinsip sebuah desain dimana untuk 

mencapai komposisi yang seimbang tiap-tiap sisi. Keseimbangan tersebut 

dapat dicapai dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Orientasi, arah, serta posisi elemen pada bidang kerja. 

b. Keseimbangan elemen warna seperti hue, value, dan saturation 

c. Keseimbangan bentuk, ukuran, warna, tekstur (warna yang terang akan 

memberikan kesan yang lebih berat dibandingan dengan warna kusam, 

tekstur juga akan memberikan kesan yang lebih berat dibandingkan dengan 

tanpa tekstur). 

d. Keseimbangan juga dapat dicapai dengan memunculkan titik fokus pada 

sebuah karya. 

2. Unity (Kesatuan) 

Unity merupakan sebuah prinsip desain yang memungkinkan elemen desain 

untuk membentuk sebuah kesatuan desain yang utuh. Gestalt juga berguna 

untuk menciptakan sebuah pendekatan yang sederhana, menyatu dan koheren. 

Gestalt sendiri tersusun atas: similarity (kesamaan), proximitry (kedekatan), 

continuity (kontinuitas), common fate (kesamaan arah gerak), closure 

(penutupan bentuk), continuing line (kelangsungan pola). 

3. Rythim (irama) 

Irama dapat dibentuk melalui pola atau elemen yang diulang secara terus 

menerus sehingga menimbulkan kesan gerak pada sebuah karya. Irama dapat 

dibentuk melalui pengulangan warna, ukuran, posisi bahkan bentuk. 

 

Rejuvenasi Wingko Babad..., Andreas Darmawan, FSD UMN, 2019



54 
 

4. Emphasis (fokus) 

Emphasis pada sebuah karya menjadi penting untuk menunjukan adanya 

elemen yang menjadi titik fokus dalam karya tersebut. Titik fokus tersebut 

dapat dicapai melalui beberapa cara seprti memberikan warna yang kontras, 

ukuran yang berbeda, membentuk sebuah struktur maupun memberi arak gerak 

bagi orang yang melihat. 

5. Proportion (proporsi) 

Proporsi merupakan perbandingan ukuran antar elemen yang disusun 

sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah karya yang harmonis dan 

seimbang. Teori yang terkenal untuk mencapai proporsi yang seimbang salah 

satunya melalui the golden ratio. 

2.2.3. Grid dan Layout 

Menurut Graver (2012, hlm. 22) struktur dalam sebuah desain didasari oleh grid 

yang membantu dalam mengelola dan mengatur konten yang terdapat di dalamnya 

dan tidak terlihat oleh orang lain. Di dalam penyusunan grid ada beberapa elemen 

yang perlu diperhatikan, sebagai berikut: (hlm. 20) 

1. Margins 

Margin merupakan area kosong atau area negatif yang terdapat di antara tepi 

halaman dan juga area terluar dari konten. Margin ditujukan untuk 

memfokuskan atensi pengamat dan juga untuk memberi ruang bagi mata untuk 

beristirahat. 
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2. Flowlines 

Merupakan garis horizontal pada grid yang berfungsi untuk mengarahkan 

pengamat dalam melihat dari halaman satu ke halaman yang lain. 

3. Columns 

Kolom merupakan susunan vertikal yang berfungsi sebagai tempat konten dari 

area aktif dari suatu layout yang memiliki ukuran yang bervariasi tergantung 

pada variasi yang digunakan. 

4. Modules 

Merupakan satuan unit individu yang terbentuk karena adanya perpotongan 

garis yang membentuk ruang tertutup yang nantinya akan membentuk bari dan 

kolom dalam sebuah susunan. 

5. Spatial Zone 

Merupakan daerah tertentu yang terbentuk dari gabungan beberapa modules 

yang dapat menjadi tempat konten-konten yang membutuhkan penekanan 

lebih.  

6. Markers 

Merupakan daerah penanda yang dapat berisikan konten-konten atau informasi 

penanda yang secara konsisten muncul dalam beberapa halaman. 

2.2.3.1. Struktur Dasar Grid 

Graver (2012) mengatakan bahwa terdapat beberapa struktur dasar dalam 

menyusun grid: 
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1. Single Column / Manuscript Grids 

 

Gambar 2. 48. Single Cloumn Grids 
 (Graver, 2012) 

Merupakan bentuk grid paling sederhana dan hanya terdiri dari area 

yang tidak memiliki banyak batas. Jenis ini biasanya digunakan untuk 

konten yang berisikan tulisan yang sifatnya banyak dan berkelanjutan 

seperti buku atau essay. Kekurangan dari grid jenis ini adalah jika tidak 

ditata dengan baik maka akan tidak menarik secara visual. Margin yang 

luas dapat memberikan kesan yang stabil sedangkan margin yang 

sempit lebih memberikan kesan ketegangan. 

2. Multicolumn Grids 

 

Gambar 2. 49. Multicolumn Grids 
 (Graver, 2012) 
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Jenis grid ini sangat cocok digunakan untuk menyusun desain-desain 

yang memiliki banyak konten. Jenis ini memiliki sifat yang cenderung 

lebih fleksibel karena tiap kolom dapat digunakan secara independen 

untuk konten-konten singkat namun juga dapat menggambungkan 

beberapa kolom untuk konten-konten yang padat oleh tulisan 

3. Modular Grids 

 

Gambar 2. 50. Modular Grids 
 (Graver, 2012) 

Modular Grids merupakan jenis grid yang terdiri dari kolom dan baris 

yang membentuk modul-modul yang dapat dikombinasikan dengan 

berbagai macam variasi. Tipe ini sangat cocok untuk desain-desain 

yang rumit yang memiliki banyak perpaduan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan seperti desain majalah, koran dan juga cocok untuk desain 

data-data dalam bentuk bagan, tabel. 
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4. Hierarchical Grids 

 

Gambar 2. 51. Hierarchical Grids 
 (Graver, 2012) 

Hierarchical Grids merupakan pilihan yang tepat untuk keperluan 

desain yang sifatnya khusus atau spesifik untuk tujuan tertentu. Jenis 

grid ini sangat cocok untuk desain poster maupun website yang 

menyusun desain berdasarkan hierarki dari yang paling penting atau 

yang utama hingga data-data yang sifatnya pendukung. 

5. Baseline Grids 

 

Gambar 2. 52. Baseline Grids 
 (Graver, 2012) 
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Jenis ini biasanya digunakan dalam elemen tipografi hal ini 

dikarenakan baseline grid terbentuk dari garis-garis yang konsisten 

yang dapat memastikan tiap titik berada pada susunan yang konsisten. 

6. Compound Grids 

 

Gambar 2. 53. Compound Grids 
 (Graver, 2012) 

Compound Grids adalah jenis grid yang terbentuk dengan 

menggabungkan beberapa grid menjadi satu kesatuan sistem. Dalam 

jenis ini sangat memungkinkan untuk melakukan kombinasi dengan 

banyak variasi bahkan saling bertumpang tindih namun dengan tetap 

memperhatikan proporsi masing-masing.  

2.2.4. Psikologi Warna 

Warna menjadi salah satu strategi yang diterapkan dalam melakukan pemasaran 

terlebih untuk menarik perhatian konsumen. Warna dipilih dengan disesuaikan 

kebutuhan brand itu sendiri. Menurut Adams & Morioka (2006) tiap-tiap warna 

memiliki sifat yang berbeda-beda terhadap audiens yang melihatnya hal tersebut 

dikarenakan setiap warna secara psikografis dapat menyampaikan pesan yang 
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berbeda-beda. Menurut Samara (2007) warna memiliki sifat psikografis sebagai 

berikut (hlm. 111): 

1. Merah 

Warna merah mampu menggambarkan sebuah semangat, kegembiraan, 

keberanian, namun di sisi lain mampu menggambarkan sebuah tanda bahaya. 

Hal tersebut dapat terjadi karena warna merah mampu memacu ardrenalin 

sesesorang yang melihatnya. Merah (Stone, 2006) dapat diartikan sebagai 

cinta, antusias, kekuatan, kemarahan, revolusi, panas 

2. Biru 

Warna Biru (Stone, 2006) dapat menggambarkan sifat ketenangan, maskulin, 

damai, tenang, serta dapat memberikan sebuah perasaan perlindungan dan 

kepercayaan namun di sisi lain juga dapat menggambarkan sifat depresi, apatis. 

3. Kuning 

Warna kuning secara psikologis dapat memberikan perasaan kegembiraan dan 

juga menunjukan sebuah semagat, warna kuning secara psikologis juga dapat 

memberikan efek cepat dan juga warna yang paling mudah terlihat oleh mata, 

oleh sebab itu warna-warna seperti pita kejut dan juga taxi di luar negri diberi 

warna kuning supaya terlihat mencolok bagi para pengguna jalan 

4. Hijau 

Warna hijau secara psikografis memberikan perasaan tenang, dan santai dan 

memilki asosisasi yang kuat dengan warna alami. 
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5. Oranye 

Oranye secara psikografis menunjukan sebuah keramahan, kesegaran, antusias 

bahkan juga menunjukan kreatifitas dan kecerian bagi orang yang melihatnya. 

Namun juga dapat menggambarkan sifat kebinsingan, kesederhanakan atau 

dapat juga diasosiasikan dengan musim gugur atau buah jeruk. (Stone, 2006, 

hlm. 28) 

6. Cokelat 

Warna cokelat secara psikografis menimbulkan perasaan nyaman dan organik 

serta kadang memberikan sifat nostalgia. 

7. Ungu 

Ungu memberikan kesan yang misterius, dan sulit dipahami, namun disisi lain 

menunjukan sebuah kebijaksanaan dan kemewahan. Ungu (Stone, 2006, hlm. 

28) dianggap dapat mewakili sifat kemewahan, kebijaksanaan, inspirasi, 

begangsawanan, mistis namun disisi lain juga dapay menggambarkan sifat 

kegilaan, kekejaman. 

8. Abu-abu 

Abu –abu secara psikografis memberikan kesan otoritas dan wewenang serta 

menunjukan sisi sebuah teknologi, oleh sebab itu banyak pabrikan-pabrikan 

yang mengusung sebuah teknologi mengggunakan warna abu-abu sebagai 

identitas mereka. Abu-Abu (Stone, 2006) dianggap dapat mewakili sifat-sifat 

kenijaksanaan, kedewasaan, kecerdikan. Namun juga dapat menggambarkan 

sifat-sifat negatif seperti tidak komitmen, kesedihan, cuaca yang buruk. 
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2.2.4.1. Warna Nomenclatrure 

1. Hue 

Hornung (2012) Hue merupakan deretan warna-warna yang mengacu 

pada spektrum warnanya. Setiap hue memiliki rentang gelombang 

yang unik dan berbeda-beda. Deretan hue memiliki batasan yang sulit 

untuk ditentukan  dan sangat presisi. 

2. Value 

Menurut Hornung (2012), value merupakan tingkat relatifitas 

kecerahan atau kegelapan suatu warna. Value juga dapat disebut 

sebagai limonosity. Semakin banyak tingkat cahaya yang dipantulkan 

maka dapat disebut semakin cerah suatu warna. Secarik kertas putih 

akan menunjukan tingkat kecerahan maksumal sedangkan secarik 

kertas hitam dapat disebut tidak memiliki kecerahan. 

3. Satruration 

Hornung (2012) mengatakan saturation merupakan tingkat 

kemurnian dari suatu warna. 
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