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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Brand 

Menurut Wheeler (2013) Brand yang kuat dapat menonjol diantara para 

kompetitornya di pasar yang padat. Brand juga dapat membuat pelanggan 

mempercayai keunggulannya. Brand dibagi menjadi tiga fungsi yaitu, navigasi, 

jaminan, dan perjanjian. Brand sebagai navigasi memiliki fungsi untuk membantu 

pelanggan untuk memilih berbagai pilihan yang membingungkan. Brand sebagai 

jaminan berfungsi untuk membantu pelanggan untuk memilih barang atau jasa 

berdasarkan kualitasnya. Brand sebagai perjanjian memiliki fungsi untuk 

memberikan gambaran dan penjelasan yang mendorong pelanggan untuk 

mengidentifikasi sebuah Brand (hlm. 2). 

2.1.1. Brand Identity 

Wheler (2013) mengatakan Brand Identity itu nyata dan dapat dilihat, disentuh, 

didengar, dan dipegang. Brand Identity bersifat dikenal, dapat dibedakan, 

memiliki ide besar, dan dapat diakses. Elemen  elemen yang terpisah yang 

disatukan menjadi suatu sistem merupakan langkah yang dibutuhkan dalam 

merancang Brand Identity. Membangun sebuah Brand harus didukung oleh 

sebuah desain, karena desain memiliki peran penting sebuah Brand. Brand 

membantu pelanggan untuk memilih produk atau jasa yang tersedia (hlm. 4  5). 

2.1.2. Brand Equity 

Menurut Keller (2012) brand equity dapat dibentuk apabila pelanggan memiliki 

tingkat kesadaran dan keakraban yang tinggi pada sebuah brand tertentu memiliki 
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pandangan baik dan unik. Terkadang brand awareness saja dapat menciptakan 

tanggapan konsumen yang baik. Keunggulan sebuah brand, tanggapan konsumen 

dan keunikan sebuah brand memiliki peran penting dalam menciptakan brand 

equity yang baik. Apabila sebuah brand dianggap pelanggan sebagai perwakilan 

dari produk atau servis sebuah brand maka respon mereka akan menggap bahwa 

brand tersebut tidak dikelola dengan baik (hlm. 73). 

2.1.3. Brand Awareness 

Keller (2012) mengatakan bahwa brand awareness memiliki dua tahap yaitu 

brand recognition dan brand recall. Brand recognition sendiri bertujuan untuk 

membuat seseorang  menyadari suatu brand setelah melihat brand tersebut. 

Kesadaran seseorang terhadap suatu brand juga dapat meningkatkan brand 

awareness suatu brand. Sedangkan brand recall adalah ingatan seseorang dalam 

megingat kemballi suatu brand yang pernah dilihat.  Brand awareness itu sendiri 

terbentuk apabila seseorang menyadari terlebih dahulu suatu brand yang ada, 

kemudian orang tersebut dapat mengingat kembali brand yang sudah dilihat 

tersebut dengan mengetahui kategori brand tersebut (hlm. 73). 

 Keller (2012) menyatakan brand awareness sendiri juga memiliki 

keunggulan yang dapat tercipta apabila seseorang sudah mempertimbangkan 

antara brand satu dengan yang lain dan brand yang terpilih memberikan kepuasan 

yang sesuai dengan ekspetasi orang tersebut. Maka brand awareness pada brand 

tersebut akan terbentuk selama kualitas brand tersebut tetap dipertahankan (hlm. 

74). 
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2.2. Branding 

Wheeler (2013) mengatakan bahwa Branding merupakan proses menciptakan 

kesadaran masyarakat akan barang atau jasa yang dijual dan dapat meningkatkan 

kesetiaan pelanggan. Branding bertujuan untuk membuat masyarakat memilih 

suatu produk tertentu dibandingkan produk lain yang memiliki jenis yang sama 

dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada (hlm. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Branding 

(http://fortune.com/2015/08/20/coca-cola-vs-pepsi/) 

2.2.1. Jenis Branding 

Menurut Wheeler (2013) jenis  jenis Branding dibagi menjadi lima yaitu: Co-

branding, Digital branding, Personal branding, Cause branding, dan Country 

branding. Setiap jenis memiliki tujuan dan hasil yang berbeda  beda (hlm. 6). 
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2.2.1.1. Co-Branding 

Wheeler (2013) mengatakan co-branding merupakan sebuah strategi yang 

melibatkan kerjasama antara satu Brand dengan Brand lain untuk mencapai suatu 

tujuan yang sama yaitu menciptakan sebuah produk atau jasa (hlm. 6). 

     

 

 

 

 

 

`   Gambar 2.2. Co-Branding 

(http://www.fullstopindonesia.com/blog/strategi-unik-co-branding-chitato-dan-indomie) 

2.2.1.2. Digital Branding 

Wheeler (2013) mengatakan digital branding merupakan sebuah manajemen 

Brand dengan menggabungkan internet dan digital berbentuk perancangan yang 

berhubungan langsung dengan  website, social media, search engine, 

optimization, dan iklan pada web (hlm. 6). 
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Gambar 2.3. Digital Branding 

(https://www.instagram.com/salep88id/) 

2.2.1.3. Personal Branding 

 Wheeler (2013) mengatakan personal branding merupakan sebuah cara 

seseorang untuk meningkatkan reputasi dan popularitas mereka dengan menjual 

produk atau jasa yang menggunakan identitas mereka (hlm. 6). 

Gambar 2.4. Personal Branding 

 (https://www.cermati.com/artikel/belajar-jadi-orang-kaya dari-ruben-onsu-pemilik-geprek-bensu) 
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2.2.1.4. Cause Branding 

 Wheeler (2013) mengatakan cause branding merupakan sebuah kerja sama antara 

satu Brand dengan Brand yang memiliki tujuan untuk memberikan dampak positf 

yang bersifat sosial dan membantu masyarakat sekitar (hlm. 6). 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Cause Branding 

           (http://www.weightymatters.ca/2010/04/susan-g-komen-for-cure-doesnt.html) 

2.2.1.5. Country Branding 

 Wheeler (2013) mengatakan country branding bertujuan untuk meningkatkan 

wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke suatu negara. 

Dan memungkinkan peluang bisnis dengan negara lain (hlm. 6). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Country Branding 

                                     (http://www.kemenpar.go.id/post/logo-wonderful-indonesia) 
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2.2.2. Proses Branding 

Menurut Wheeler (2013) branding dibagi menjadi lima tahap, yaitu Conducting 

Research, Clarifying Strategy, Designing Identity, Creating Touchpoints, dan 

Managing Assets. Setiap tahap memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan 

Brand yang kuat dan menonjol diantara para kompetitornya (hlm. 6). 

2.2.2.1. Conducting Research 

Wheeler (2013) mengatakan tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data  data 

melalui riset yang sudah dilakukan untuk membongkar masalah apa yang sedang 

dialami suatu Brand. Sehingga Brand tersebut layak untuk melakukan Rebranding 

(hlm. 6). 

2.2.2.2. Clarifying Strategy 

Wheeler (2013) mengatakan Setelah tahap riset sudah dilakukan dan sudah 

menemukan suatu masalah, tahap selanjutnya yaitu membuat suatu strategi baik 

dari pemasaran, konsep desain, dan lain  lain yang dapat meningkatkan citra 

suatu Brand (hlm. 6). 

2.2.2.3. Designing Identity 

Wheeler (2013) mengatakan Tahap ini merupakan peranan para desainer untuk 

menciptakan identitas sebuah Brand yang dapat menciptakan kesadaran 

masyarakat akan keberadaan suatu Brand di dalam market pasar. Identitas yang 

kuat dapat membuat Brand lebih menonjol dibandingkan kompetitornya (hlm. 6). 
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2.2.2.4. Creating Touchpoints 

Wheeler (2013) mengatakan tahap ini merupakan komunikasi antara Brand 

dengan pelanggan melalui benda fisik yang biasanya dibuat oleh sebuah Brand 

untuk memberikan pelanggan pengalaman terbaik terhadap Brand tersebut (hlm. 

6). 

2.2.2.5. Managing Assets 

Wheeler (2013) mengatakan managing assets merupakan tahap terakhir dalam 

melakukan sebuah Branding. Tahap ini dilakukan untuk menyampaikan 

pengalaman Brand kepada pelanggan, memahami nilai sebuah Brand, menjaga 

Brand tetap relevan dan kredibel (hlm. 6). 

2.2.3. Rebranding 

Menurut Muzellec dan Lambkin (2013) rebranding merupakan sebuah strategi 

dimana perusahaan menciptakan sebuah identitas baru berupa nama, logo, tagline, 

symbol, desain, ataupun kombinasi semuanya untuk membentuk sebuah brand 

baru yang dapat memberikan diferensiasi terhadap pesaing (hlm.67). 

1. Permasalahan internal dapat berupa gabungan antar perusahaan, memiliki 

image yang dianggap kuno, dan memiliki citra baru. 

2. Permasalahan eksternal disebabkan karena persaingan pasa dan kondisi 

ekonomi yang makin menurun. 

2.2.4. Brand Positioning 

Menurut Wheeler (2013) perkembangan zaman dapat membuka peluang bagi 

para perusahaan yang ingin menentukan posisi mereka dalam persaingan. 

Positioning sendiri merupakan strategi dimana konsumen dapat menklarifikasi 
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merek, keunikan serta keunggulan, dan memberi diferensiasi terhadap 

kompetitornya (hlm. 140). 

2.2.4.1. Cara Brand Positioning 

Menurut Kasali (2007) menggunakan elemen yang melekat pada produk dapat 

membangun sebuah positioning (hlm. 89). Cara  cara membangun brand 

positioning sebagai berikut : 

1. Positioning berdasarkan perbedaan produk 

Menunjukkan keunggulan produk dibandingkan kompetitor. 

2. Positioning berdasarkan manfaat produk 

Menunjukkan manfaat produk yang penting bagi konsumen. 

3. Positioning berdasarkan pemakaian 

Menunjukkan fungsi produk bagi konsumen. 

4. Positioning berdasarkan kategori produk 

Digunakan oleh produk yang baru muncul pada sebah kategori. 

5. Positioning kepada pesaing 

Menunjukkan perbandingan produk terhadap kompetitor secara tidak 

langsung. 

6. Positioning melalui imajinasi 

Menunjukkan produk melalui imajinasi yang berhubungan dengan 

asosiai merek. 

7. Positioning berdasarkan masalah 

Bagi produk yang belum dikenal melakukan pemecahan masalah yang 

ada di masyarakat. 
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2.2.4.2. Jenis Brand Positioning 

Menurut Vincent (2012), terdapat empat jenis brand positioning (hlm. 105-

115): 

1. Establishment Brands 

Merupakan sebuah brand yang berdiri sebagai pionir atau merek tertua. 

Umumnya kelompok merek ini adalah top of mind dalam kategori produknya. 

Konsumen memiliki harapan tinggi dengan adanya inovasi baru. 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Establishment Brand 

                                     (https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1366&) 

2. Chalanger Brands 

Bertujuan untuk mengalahkan brand dengan top of mind. Biasanya challenger 

brands melakukan inovasi melalui kritik konsumen pada produk 

establishment. 

 

 

 

Gambar 2.8. Challanger Brand 

                                     (https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1366&) 
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3. Advocate Brands 

Bertujuan untuk menjaga kualitas produk yang telah mereka jual kepada 

konsumen dibandingkan menjadi produk top of mind. Advocate brands hanya 

untuk konsumen dengan kriteria tertentu dan biasanya perusahaan dapat 

bertahan lama. 

 

 

 

Gambar 2.9. Advocate Brand 

                                     (https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1366&) 

4. Public Brands 

Bertujuan untuk menjual produk ke setiap kalangan konsumen tanpa 

memerhatikan segmentasi dan tidak menempatkan diri untuk bersaing namun 

sebagai merek yang memiliki makna dan tujuan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Public Brand 

                                     (https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1366&) 
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2.3. Logo 

Menurut Wheeler (2013) sebuah Logo terdiri dari dua yaitu, Logotype dan 

Brandmark. Logotype adalah kata atau nama pada sebuah Brand dengan 

menggunakan font tertentu, font standar atau digambar sendiri. Sedangkan 

Brandmark adalah visual atau gambaran dari sebuah Brand. Sedangkan Signature 

adalah gabungan dari Logotype dan Brandmark sehingga tercipta visual yang 

lebih spesifik. Pada sebuah perusahaan biasanya terdapat banyak Signature baik 

dengan tagline maupun tanpa tagline (hlm. 146). 

 Wheeler (2013) mengatakan logotype sendiri harus memiliki ciri khas 

dibandingkan dengan kompetitor, akan tetapi Logotype harus bersifat tahan lama 

dan berkelanjutan. Logotype yang baik biasanya berawal dari eksplorasi tipografi 

yang cermat. Biasanya, Logotype digambar kembali atau dimodifikasi sesuai 

kepribadian dan posisi perusahaan (hlm. 146). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Logotypes 

                           (https://www.helloari.com/blog/2014/02/logotype-vs-logomark/) 
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Wheeler (2013) mengatakan brandmark mengkomunikasi identitasnya 

melalui visual, elemen, atau simbol yang dapat dilihat dan tidak dapat 

diekspresikan dengan kata  kata. Dan Brandmark sendiri bertujuan untuk 

memperkenalkan sebuah Brand kepada public melalui visual  visual yang sudah 

dibentuk sedemikian rupa (hlm. 146). 

 

 

Gambar 2.12. Brandmarks 

      (https://kettlefirecreative.com/logo-terminology-wordmark-brandmark-lettermark-lockup/) 

 Wheeler (2013) mengatakan signature merupakan gabungan dari 

Logotypes dan Brandmark yang menciptakan ciri khas tertentu dibandingkan 

competitor. Signature yang baik harus terlihat seimbang antara Logotypes dengan 

Brandmark agar dapat terlihat dengan baik  (hlm. 146). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Signature 

                                            (https://ebaqdesign.com/blog/types-of-logos/) 

Rebranding RM Singgalang..., Stefan, FSD UMN, 2019



18 
 

2.3.1. Look and Feel 

Wheeler (2013) mengatakan look and feel merupakan sebuah bahasa visual yang 

mengutarakan sudut pandang sebuah Brand. Look and Feel membantu dalam 

sebuah perancangan agar tidak meleset dari hasil perancangan sebuah Brand. 

Look and Feel secara dasar dibagi menjadi lima, yaitu Design, Color Palettes, 

Imagery, Typography, dan Sensory (hlm. 148). 

 Wheeler (2013) mengatakan look and feel juga berguna untuk 

menciptakan kesamaan antara logo, promosi, iklan, dan lain  lain agar terlihat 

konsistensi antara satu dengan yang lain. Setiap elemen yang dibuat harus 

didesain secara bersama agar dapat teerlihat menyatu dan dapat dibedakan dengan 

kompetitor lainnya (hlm. 148). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                          Gambar 2.14. Looks and Feel 

                                    (https://augustogentili.com/logo-design-look-and-feel/) 
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2.3.1. Warna 

Wheeler (2013) menyatakan bahwa warna digunakan untuk menyampaikan emosi 

dan kepribadian seseorang. Warna yang dilihat dapat menciptakan kesan  kesan 

yang berbeda. Membaca warna sama seperti membaca buku, otak akan otomatis 

membaca judul buku tersebut sebelum melihat apa isi konten buku tersebut (hlm. 

150). 

 Wheeler (2013) mengatakan memilih warna pada sebuah identitas 

membutuhkan pemahaman akan teori warna, agar sebuah Brand dapat dibedakan 

dengan Brand yang lain. Warna memiliki fungsi yang berbeda  beda, ada yang 

digunakan untuk menyatukan sebuah identitas, ada juga yang berguna untuk 

menjelaskan sebuah identitas, dan membedakan antara suatu produk dengan 

produk yang lain (hlm. 150). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.15. Warna 

                               (http://inspirationish.com/identity-manuals/g-network-ag) 
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 Menurut Stone (2006) setiap warna yang dilihat manusia dapat dirasakan 

secara fisik mental dan emosi. Sehingga warna sendiri sering dilibatkan dengan 

budaya yang ada di masyarakat (hlm. 102). 

1. Merah 

 Arti warna merah secara positif menunjukkan semangat, cinta, energy, 

antusias, panas dan kekuatan. 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.16. Warna 

                                                (https://www.colorcombos.com/colors/) 

2. Kuning 

Arti warna kuning secara positif menunjukkan intelektual, bijaksana, 

optimis, kegembiraan, dan idealism. 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.17. Warna 

                                                (https://www.colorcombos.com/colors/) 
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3. Biru 

Arti warna biru secara positif menunjukkan kesejukan, damai, 

maskulin, kesetiaan, keadilan, dan cerdas. 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.18. Warna 

                                                (https://www.colorcombos.com/colors/) 

4. Hijau 

Arti warna hijau secara positif menunjukkan pertumbuhan, 

penyembuhan, kesuburan, alam, harmoni, dan kejujuran. 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.19. Warna 

                                                (https://www.colorcombos.com/colors/) 
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5. Ungu 

Arti warna ungu secara positif menunjukkan kemewahan, imajinasi, 

inspirasi, dan pangkat. 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.20. Warna 

                                                (https://www.colorcombos.com/colors/) 

6. Oranye 

Arti warna oranye secara positif menunjukkan kreatif, segar, unik, 

energi, semangat, ramah, sehat, dan aktif. 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.21. Warna 

                                                (https://www.colorcombos.com/colors/) 
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2.3.1.1. Hue 

Menurut Krause (2017) hue merupakan nama lain dari warna. Color Wheel dapat 

menjadi alat untuk menjelaskan hue (hlm. 4). 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                               Gambar 2.22. Color Wheels 

                  (https://www.hgtv.com/design/decorating/design-101/color-wheel-primer) 

2.3.1.2. Saturation 

Krause (2017) mengatakan bahwa saturation adalah intensitas dari hue. Warna 

dengan intensitas saturation yang tinngi menghasilkan warna dasar yang terang. 

Sedangkan warna dengan intensitas saturation yang rendah menghasilkan warna 

pastel (hlm. 5). 
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Gambar 2.23. Saturation Color 

(https://shannon-brinkley.com/blogs/shannon-brinkley-studio-1/color-confidence-for-quilters-

what-is-color-saturation) 

2.3.1.3. Value 

Krause (2017) menyatakan bahwa terang atau gelapnya sebuah warna disebut 

dengan value. Dalam membuat Color Palette, value memiliki peran penting 

karena hue dan saturation tidak aka nada apabila tidak ada value. Mata manusia 

lebih memprioritaskan perbedaan value pada saat melihat (hlm. 5). 

 

 

Gambar 2.24. Value Color 

(https://shannon-brinkley.com/blogs/shannon-brinkley-studio-1/color-confidence-for-quilters-

what-is-value) 

2.3.1.4. Monochromatic 

Menurut Krause (2017) monochromatic merupakan warna yang dihasilkan dari 

warna terang dan gelap pada sebuah color wheels. Setiap warna monochromatic 

memiliki saturation yang berbeda  beda (hlm. 10). 
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                                   Gambar 2.25. Monochromatic Color 

                                (https://id.pinterest.com/pin/142496775689254147/?lp=true) 

2.3.1.5. Analogus and Triadic 

Menurut Krause (2017) analogus dan triadic tercipta dari tiga, empat, lima warna 

yang berdekatan pada color wheels. Triadic terdiri dari tiga warna berdekatan 

pada color wheels. Analogus dan Triadic biasanya menggunakan warna yang 

gelap, terang, dan redup (hlm. 11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

           Gambar 2.26. Triadic Color 

                 (https://www.cbpofarizonainc.com/triadic-paint-schemes/) 
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                                         Gambar 2.27. Analogus Color 

                              (https://www.cbpofarizonainc.com/analogous-paint-schemes/) 

2.3.1.6. Complementary and Split Complementary 

Krause (2017) mengatakan bahwa complemantary merupakan warna yang 

bersbrangan pada color wheels. Sedangkan split complemantary merupakan 

warna yang bersebrangan akan tetapi di satu sisi satu warna dan warna di 

sebrangnya dua warna (hlm. 11). 

       

 

 

 

      

 

 

                 Gambar 2.28.. Complementary  Color 

                    (https://www.cbpofarizonainc.com/analogous-paint-schemes/) 
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2.3.2. Typography dalam Logo 

Wheeler (2013) menyatakan bahwa sebuah typography dapat membuat sebuah 

perusahaan dikenali dengan mudah karena typography yang memiliki ciri khas 

dan konsisten. Typography harus memuat informasi tentang suatu perusahaan atau 

produk yang akan dijual. Typography harus bersifat tahan lama dan berkelanjutan 

(hlm. 154). 

Wheeler (2013) menyatakan setiap huruf pada typography harus bersifat 

mudah digunakan dan dapat mengekspresikan secara luas suatu perusahaan. 

Kejelasan dan keterbacaan merupakan salah satu kunci dari typography yang baik 

(hlm. 154). 

2.3.2.1. Legibility and Digital Typography 

Menurut Carter (2015) legibility adalah keterbacaan yang berdampak pada era 

digital ini dan mempengaruhi typography dan desain. Pada era digital, desainer 

lebih leluasa dalam mengeksplorasi suatu huruf dengan melakukan modifikasi 

pada hururf dibandingkan masa lalu (hlm. 60). 

Menurut Carter (2015) jenis huruf yang terbaca kadang terlihat sama satu 

dengan yang lain akan tetapi ada perbedaan pada ukuran, berat, lebar, dan bentuk 

yang berbeda (hlm. 60). 

 

 

                                      

Gambar2.29.Typefaces                                                                         

                               (https://thedesignteam.io/the-type-snob-f221969a884b) 
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Carter (2015) mengatakan bahwa pada saat menggunakan suatu font 

jangan sampai merubah proporsi pada font tersebut. Karena dapat menghilangkan 

aspek keterbacaan pada font tersebut (hlm. 60). 

 

 

 

 

                                  Gambar 2.30. Strecth and Distort  

                                                  (Typographic Design, 2015) 

2.3.2.2. Structure and Space 

Menurut Carter (2015) sebuah typography juga harus memperhatikan ruang pada 

saat mengaplikasikan typography. Karena setiap struktur dari setiap typography 

berbeda  beda mulai dari ukurannya, berat, lebar, hingga bentuknya. Maka ruang 

merupakan hal yang umum dalam typography (hlm. 67). 

 

 

 

      Gambar 2.31. Structure and Space 

                                                           (Typographic Design, 2015) 
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       Gambar 2.32. Structure and Space 

                                                            (Typographic Design, 2015) 

2.3.2.3. Proportion dalam Logo 

Carter (2015) menyatakan bahwa typographic grid masuk ke dalam sebuah 

proporsi. Proporsi sama seperti system ruang yang terbagi. Terkadang desainer 

membuat sebuah proporsi hanya dengan menggunakan insting, tetapi akan sangat 

membantu apabila menggunakan typohraphic grid model yang sudah ada sejak 

lama. Fibonacci sequence merupakan salah satu dari model proporsi yang 

penting. Fibonacci sequence hampir sama dengan golden section yang dengan 

mudah dibuat melalui bentuk persegi dengan bentuk spiral pada titik tertentu. 

Golden section merupakan typographic grid yang paling umum orang gunakan 

(hlm. 68). 

 

     

 

 

 

Gambar 2.33. Logo Grid 

                                                  (Typographic Design, 2015) 

Haslam (2006) mengatakan modular scales juga dapat digunakan dalam 

menciptakan proporsi dalam melayout. Karena modular scale memberikan 
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pendekatan yang sangat fleksibel dalam mendesain dalam membuat struktur grid. 

Bagi para pembaca yang memahami aturan grid mereka akan mengapresiasi karya 

tersebut. Bagi para desainer struktur grid diturunkan dari konten tanpa 

memaksakan semena  mena (hlm. 50). 

 

 

 

            Gambar 2.34. Grid 

                                                             (Book Design, 2006) 
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2.4. Graphic Standard Manual  

Menurut Wheeler (2015), contoh dan panduan dari penggunaan sebuah brand 

identity merupakan  graphic standard manual atau brand books. GSM berfungsi 

untuk mengedukasi serta membangun brand awareness dari suatu brand. Yang 

kemudian dapat dirasakan konsumen sebagai pengalaman dalam menggunakan 

suatu brand.  

2.4.1. Konten Graphic Standard Manual  

Wheeler (2013) menyatakan pedoman dan aturan yang terdapat pada GSM dapat 

memengaruhi Penggunaan brand identity suatu brand (hlm. 163). Perancangan, 

pengukuran serta media digital maupun cetak memiliki aturan-aturan tersendiri 

agar tercapai konsistensi pada hasil akhir. Konten-konten yang termasuk kedalam 

GSM yaitu: 

1. Company Profile 

Company Profile merupakan sebuah pengenalan produk secara profesional 

agar konsumen mengetahui produk dan jasa yang ditawarkan. 

2. Brand Identity Elements 

Merupakan elemen  elemen yang digunakan dalam merancang identitas 

visual seperti supoergrafis yang mendukung produk dalam menjaga 

konsistensinya. 
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3. Nomenclature 

Merupakan proses dari penamaan sebuah brand dengan meliputi tahapan  

tahapan yang diperlukan hingga menjadi sebuah nama. 

4. Color 

Merupakan pemilihan warna dalam identitas visual dimana brand tersebut 

terlihat lebih unik dibandingkan dengan brand lain.  

5. Signature   

Merupakan hasil visual dari identitas yang telah dibuat melalui beberapa 

tahapan sehingga terbentuk sebuah visual yang layak digunakan.                                      

6. Typography 

Merupakan pemilihan font dalam pengaplikasiannya kepada beberapa media 

dan identitas visual itu sendiri.  

7. Print Media 

Merupakan media  media yang berbentuk fisik yang digunakan untuk 

mendukung penjualan dari sebuah brand baik promosi ataupun bukan.  

8. Digital Media 

Merupakan media  media yang berbentuk digital seperti media social yang 

digunakan untuk mendukung penjualan dari sebuah brand baik promosi 

ataupun bukan.  
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9. Advertising 

Merupakan perancangan iklan yang digunakan suatu brand untuk 

meningkatkan penjualan dari brand tersebut. 

10. Vehicle Identification 

Merupakan promosi menggunakan kendaraan yang bertujuan untuk 

mengantarkan produk dari sebuah brand ke konsumen. 

11. Packaging 

Merupakan bagian terluar dari pembungkus suatu produk yang dapat 

digunakan sebagai promosi dengan mencantumkan identitas brand tersebut 

dan alamatnya. 

12. Uniforms 

Merupakan seragam yang digunakan pegawai untuk meningkatkan awareness 

dari suatu brand. 
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