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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori Identitas Visual 

2.1.1. Definisi Identitas Visual 

Landa (2011) menjelaskan bahwa perusahaan yang menawarkan jasa atau produk 

yang sama haruslah memiliki pembeda yang dapat membedakannya satu sama 

lain. Jika perusahaan tidak memiliki perbedaan, maka perusahaan tersebut akan 

dianggap sebagai perusahaan yang ‘faceless’ atau tidak memiliki ‘wajah’. Oleh 

karena itu, untuk membedakan perusahaan satu dengan yang lain, perlulah 

memiliki identitas visual, logo atau ikon yang dapat menghindari perusahaan 

tampak generik antara satu dengan yang lain (hlm. 240).  

 Identitas visual menurut Landa (2011) adalah artikulasi verbal dan visual 

dari suatu brand, yang terdiri dari aplikasi desain seperti letterhead, kartu nama, 

website, dan logo. Untuk dapat berfungsi dengan baik dan menjaga tingkat 

kerelevanan dengan target segmentasi, identitas visual haruslah: 

− Mudah dikenali. Bentuk dari identitas visual harus mudah diidentifikasi 

dan dapat diartikan. 

− Mudah diingat. Warna, bentuk dan elemen lainnya harus koheren, unik, 

dan menarik. 
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− Memiliki perbedaan. Warna, bentuk, nama, dan elemen lainnya harus 

memiliki karakteristik yang unik yang dapat membedakan logo tersebut 

diantara para kompetitornya. 

− Berlangsung lama / timeless. Relevan untuk waktu dalam jangka panjang.   

− Fleksibel. Warna, bentuk, nama, dan elemen lainnya memiliki tingkat 

fleksibilitas untuk dapat digunakan dan diadaptasikan di berbagai media, 

maupun jika suatu brand ingin membuat sub-brands atau brand 

extensions (hlm. 240). 

2.1.2. Fungsi dan Jenis Identitas Visual 

Sebuah konsep desain haruslah memiliki korelasi dengan value atau kualitas dari 

sebuah brand. Signifikansi dari sebuah brand yang berupa posisi dari brand 

tersebut, dan bagaimana menghadapi para kompetitor, dapat dikomunikasikan 

melalui visual, yaitu logo dan identitas visual (Landa, 2011, hlm. 241-242). Landa 

(2011) juga menambahkan bahwa sistem identitas visual dapat berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan yang bertujuan untuk membangun sebuah konsensus 

(persetujuan yang bersifat general dan disetujui secara bersama) (hlm. 243). 

 Landa (2011) membagi beberapa jenis dari identitas visual sebagai 

berikut:  

− Perubahan nama 

− Pembaharuan perusahaan, produk, jasa atau suatu kelompok. 
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− Merancang ulang identitas visual untuk menyesuaikan dengan keadaan 

target dengan tujuan untuk menjaga kerelevanan.  

− Mendesain ulang logo yang sudah ada, merubah target segmentasi, atau 

mendefinisikan ulang suatu brand.  

− Penggabungan antara dua brand: mendesain ulang logo untuk 

menggantikan logo yang telah ada sebagai bentuk representasi dari 

penggabungan dan nilai dari perusahaan yang baru (hlm. 240-241) 

2.1.3. Strategi Perancangan Identitas Visual 

Landa (2011) menjelaskan bahwa Identitas visual juga melibatkan riset pasar, 

brand audit, strategi, dan pemberian nama  (hlm. 240-241). Landa (2011) 

menjabarkan proses dari pembentukan suatu identitas visual sebagai berikut:  

 

 

Pembentukan identitas visual memiliki empat komponen penting dan saling 

berhubungan yaitu logo, warna, bentuk, dan tipografi. Sedangkan untuk mencapai 

identitas visual yang koheren secara verbal dan visual, komponen utama nya yang 

meliputi aplikasi sebuah brand terdiri dari: 

- Strategi 

- Tagline 

- Logo 

Orientasi Analisis Konsep Desain Implementasi 
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- Look and feel 

- Warna 

- Typeface 

- Signature 

- Tone of voice 

- Gambar yang baik 

- Tulisan yang menarik (hlm. 245).  

 Sebuah identitas visual yang koheren menurut Landa (2011) memiliki 

empat kata kunci yaitu: 

- Warna: rekognisi dan ekuitas sebuah brand dapat terbangun melalui 

warna. 

- Logo: logo yang ter-desain dengan baik mampu merepresentasikan apa 

yang menjadi penawaran dari perusahaan, membangun ekuitas, dan juga 

menunjukkan sisi orisinal.  

- Type: typeface yang unik dapat turut membangun ekuitas sebuah brand 

dengan atau tanpa logo.  

- Bentuk: karakteristik dari suatu bentuk yang diterapkan pada logo dan 

typeface dapat membangun ekuitas visual (hlm. 245) 

2.1.4. Standard Identitas Visual 

Menurut Landa (2011) dalam membangun sebuah sistem identitas visual, 

diperlukan panduan untuk dapat memaksimalkan fungsinya yaitu: 

- Menggunakan logo dengan konsisten dan hati-hati  
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• Karena logo merupakan satu dari aset identitas yang terpenting 

• Jangan menggambar ulang logo atau membuat nya, dan jangan mengetik 

ulang bentuk dari letterforms 

• Jangan men-stretch logo 

• Jangan menggunakan logo di dalam kalimat 

- Gunakan warna yang telah ditentukan 

- Menggunakan identitas sesuai spesifikasinya yang terdapat di dalam 

graphic standard manual.  

- Perhatikan area bersih logo, dan jangan taruh elemen visual lain 

melampaui area bersih logo 

- Gunakan typeface yang telah ditentukan di dalam graphic standard 

manual. Typeface primer dan sekunder hanya untuk alternatif. 

Standard sebuah identitas ini dibuat untuk menjaga kekonsistenan dan agar 

audiens mengenali logo meskipun ditaruh dalam berbagai media. Standard sebuah 

identitas, atau biasa disebut graphic standard manual (GSM), berisi tentang 

panduan tentang bagaimana seharusnya logo diaplikasikan dalam berbagai 

aplikasi mulai dari kartu nama, vehicles, sampai website. Spesifikasinya 

mencakupi palet warna, area isolasi logo, brand signatures, dan penempatan 

bagian-bagian dari spesifikasi. GSM juga berisi tentang berbagai panduan dalam 

menggunakan typeface dalam berbagai media seperti print, digital, dan 

environmental yang berkaitan dengan simbol, penggunaan huruf kecil baik di 

dalam media print maupun digital. Setiap desainer ataupun pihak perusahaan 

Perancangan Identitas... Jessica Martha, FSD UMN, 2016



15 
 

yang menggunakan logo haruslah mengacu kepada GSM untuk dapat 

membangun, memantau dan menjaga brand equity (hlm. 245-247). 

 Landa (2011) mengatakan pertimbangan-pertimbangan yang dapat 

dipikirkan dalam membangun sebuah visual yang koheren dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

- Strategi: agensi, studio, desainer, dan para profesional lainnya yang 

bekerja dalam bidang branding dan aplikasinya, haruslah mengikuti satu 

strategi dan brief yang dapat menciptakan satu solusi yang koheren dan 

harmoni. Solusi yang ditawarkan melalui proses desain grafis haruslah 

konsisten dengan strategi dan nilai dari brand tersebut.  

- Look and feel: look and feel dari sebuah brand merupakan semacam 

perlakuan visual untuk menciptakan sebuah visual yang unik dan menarik 

dan bertujuan untuk membedakan brand dari para kompetitornya, dan 

dapat divisualisasikan melalui komposisi, warna, garis yang berkarakter, 

bentuk, tekstur, gambar, dan elemen visual lainnya. 

- Clarity (kemurnian/kejelasan): tujuan utama dari desain grafis adalah 

untuk mengkomunikasikan pesan kepada audiens, oleh karena itu clarity 

menjadi tujuan utama dari desain identitas visual. Clarity berhubungan 

dengan komunikasi. Setiap bahasa yang diterapkan dalam nama, deskripsi, 

tagline, headline, dan judul yang mengkomunikasian sebuah pesan harus 

ditulis dengan sangat jelas (hlm. 244-245). 
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2.1.5. Nama 

Menurut Rustan (2009), proses dalam pencarian dan pemilihan sebuah nama 

tidaklah mudah, karena akan melibatkan skenario dari brand architecture, yang 

akan mempengaruhi konstruksi pemberian nama dan identitas visual lainnya 

Berikut ini merupakan panduan yang harus dipastikan dalam menentukan sebuah 

nama yaitu: 

- Apakah nama tersebut bahasa Indonesia atau bahasa asing? Bagaimana 

apabila ada perbedaan nama, penulisan dan penyebutan di negara 

lain/tertentu? 

- Unik, tidak generik dan orisinil. Belum dipakai oleh brand lain. 

- Singkat. Mudah untuk diperkatakan/diucapkan. 

- Tidak ambigu/mirip dengan kata lain sehingga tidak menimbulkan salah 

dalam pengertian. 

- Tidak mengandung konotasi yang bersifat negatif. 

- Fleksibel, memiliki orientasi ke masa depan dan tetap relevan dengan tren 

dan budaya. 

- Jelas dan menarik jika divisualkan ke dalam bentuk logo (hlm. 60-62). 

 Jenis-Jenis Nama 2.1.5.1.

Jenis-jenis nama menurut Rustan (2009) dapat dibagi sebagai berikut: 

- Founder: Memakai nama pendiri suatu organisasi/brand/penemu/pembuat 

produk atau jasa tersebut. Contoh: Nyonya Meneer, Ciputra. 

- Descriptive: Nama yang menggambarkan usaha tersebut. Contoh: Aqua, 

Optik Tunggal. 
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- Fabricated: Nama yang sepenuhnya tercipta dan tidak memiliki arti 

khusus. Contoh: Kodak, Xerox. 

- Metaphor: Diangkat dari benda, tempat, tumbuhan, orang, tumbuhan, 

proses, tokoh, atau bahasa asing. Nama ini biasanya dianggap mampu 

mewakili perusahaan. Contoh: Oracle, Nike. 

- Acronym: Contoh: IBM, KFC. 

- Freestanding: Nama tersebut tidak berhubungan dengan jasa atau produk 

yang dijual. Contoh: Gudang Garam, Kecap Bango. 

- Associative: Mewakili/menggambarkan aspek/manfaat dari produk atau 

jasa yang dijual. Contoh: Segar Dingin, Healthy Choice. 

- Combination: Gabungan dari beberapa jenis nama diatas. Contoh: 

Citibank, FedEx (hlm. 60). 

2.1.6. Logo 

Rustan (2009) mengatakan bahwa logo merupakan istilah yang muncul tahun 

1937, dan penyingkatan dari kata logotype. Logo adalah sebuah identitas dari 

suatu perusahaan yang dapat berupa sebagai simbol, signature, atau tanda dan 

tidaklah harus mendeskripsikan bisnis dari perusahaan secara utuh, namun harus 

bisa menjelaskan cerita yang dimiliki  brand tersebut (hlm. 13). Menurut Landa 

(2011), logo adalah sebuah aplikasi grafis tunggal yang akan menjadi bagian dari 

setiap aplikasi brand (hlm. 247). Selain itu, logo juga dapat membantu 

membangun kepercayaan konsumen akan sebuah produk atau jasa dari suatu 

brand.  (Blue Soda Promo, 2013) mengatakan logo haruslah unik, karena akan 

berfungsi sebagai pembeda dari perusahaan lain. Pembeda tersebut dapat terdiri 
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dari warna, tipografi, gambar, yang memuat informasi esensial tentang sebuah 

bisnis dari perusahaan yang membantu konsumen berhubungan langsung dengan 

nilai inti dari perusahaan (hlm. 5). Landa (2011) menambahkan bahwa logo juga 

dapat disebut sebagai simbol, tanda, brandmark, penanda, logotype atau 

trademark (hlm. 247).  

 (Blue Soda Promo, 2013) menjelaskan bahwa banyak faktor untuk 

menentukan kesuksesan dari suatu brand, diantaranya adalah kekonsistenan, 

membangun brand yang kuat, dan mudah diingat. Selain itu semua dan tentunya 

produk atau jasa yang dijual, hal utama yang harus diperhatikan adalah logo yang 

bisa menjadi “wajah” dari perusahaan. Analogi tersebut dapat dijelaskan melalui 

gambar dibawah ini. Tentunya “pria yang memakai baju warna pink” akan lebih 

susah diingat ketimbang nama dari pria itu sendiri yaitu “Steve”. Hal yang 

demikian juga berlaku pada logo. 
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Gambar 2.1. Analogi logo sebagai “wajah” 

Sumber : (Everything There is to Know About: Logo Design, 2013. Hal. 6) 
 

Analogi ini menggambarkan betapa kuatnya sebuah logo tersebut untuk 

membentuk image dari suatu brand. Asosiasi konsumen dengan sebuah brand 

sebenarnya sudah dimulai ketika konsumen mulai melihat dan cenderung sering 

melihat logo brand tersebut. Sebelum membuat sebuah logo, perusahaan harus 

mengidentifikasi pesan yang ingin disampaikan oleh brand nya, yang nantinya 

akan menjadi latar belakang dari arti logo.  

 Sebuah perusahaan akan mudah diidentifikasi dan dikenali melalui logo. 

Logo merupakan hal pertama yang menjadi penghubung antara konsumen dengan 

bisnis atau jasa yang dijalani, atau hal pertama yang akan membuat konsumen 
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mengetahui bisnis atau jasa apa yang sedang dijalani. Logo akan ditempatkan 

pada setiap media promosi, media aplikasi logo, iklan, yang akan menjadi 

representasi utama perusahaan. (hlm. 7). Landa (2011) mengelompokkan berbagai 

macam tujuan pembuatan logo yaitu: 

- Logo untuk sebuah entitas yang baru 

- Mendesain ulang logo yang sudah ada untuk tetap menjaga kerelavanan 

dengan pasar 

- Mendesain ulang logo yang sudah ada untuk mendefinisikan ulang brand 

yang telah ada, atau mem-positioning ulang suatu brand untuk 

menjangkau target yang berbeda.  

- Logo sebagai gabungan dari dua brand ketika sebuah perusahaan 

menghilangkan logo yang lama dan mendesain logo baru sebagai 

representasi perusahaan telah melakukan merger (hlm. 247).  

 Jenis-Jenis Logo 2.1.6.1.

Landa (2011) mengatakan logo dapat dikategorikan menjadi berbagai bentuk dan 

kombinasi. Logo dapat berupa wordmark, lettermark, symbol mark, combination 

mark, dan emblem. 

- Logotype (wordmark): nama yang dibentuk melalui tipografi unik atau 

berbentuk lettering.  

- Lettermark:  logo yang dibentuk melalui inisial dari nama sebuah brand. 
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- Symbol: sebuah gambar, abstrak, atau visual yang bersifat nonrepresential. 

- Pictorial symbol: sebuah gambar yang bersifat representational, dan 

mengacu kepada orang, tempat, aktifitas atau obyek. 

- Abstract symbol: sebuah komposisi yang sederhana atau kompleks, yang 

bertujuan untuk berkomunikasi. 

- Nonrepresentational symbol: sebuah simbol yang murni ditemukan dan 

tidak mengacu kepada objek apapun, dan tidak harus merepresentasikan 

orang, tempat atau sesuatu.  

- Character icon: sebuah karakter yang menggambarkan brand personality, 

suatu sebab.  

- Combination mark: kombinasi dari kata dan simbol. 

- Emblem: kombinasi dari kata dan visual yang selalu bersama dan tidak 

pernah terpisah (hlm. 247). 

  

Gambar 2.2. Logotype 

Sumber : (Graphic Design Solutions 4th Edititon, 2011, Hal. 249) 
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Gambar 2.3. Lettermark 

Sumber : (Graphic Design Solutions 4th Edititon, 2011, Hal. 250) 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2.4. Pictorial symbol 

Sumber : (Graphic Design Solutions 4th Edititon, 2011, Hal. 250) 
 

Perancangan Identitas... Jessica Martha, FSD UMN, 2016



23 
 

 

Gambar 2.5. Abstract symbol 

Sumber : (Graphic Design Solutions 4th Edititon, 2011, Hal. 251) 
 

 
Gambar 2.6. Nonrepresential symbol 

Sumber : (Graphic Design Solutions 4th Edititon, 2011, Hal. 252) 
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Gambar 2.7. Combination mark 

Sumber : (Graphic Design Solutions 4th Edititon, 2011, Hal. 253) 
 

 

Gambar 2.8. Emblem 

Sumber : (Graphic Design Solutions 4th Edititon, 2011, Hal. 254) 
 

 Logotype  2.1.6.2.

Wheeler (2009) mengatakan bahwa logotype adalah sebuah kata atau beberapa 

kata yang diaplikasikan melalui font, dalam bentuk standard, modified, atau 
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redrawrn. Logotype tidak hanya harus unik, tetapi juga harus mampu bertahan 

dalam jangka panjang dan sustainable. Selain itu, legibility nya dalam bermacam-

macam ukuran ketika ditempatkan pada media pun harus diperhatikan, ketika 

logotype dicetak pada media silk-screened atau ballpoint pen sekalipun (hlm. 

138).  

 Wheeler (2009) juga mengatakan bahwa logotype yang baik merupakan 

hasil eksplorasi tipografi yang sangat detail. Seorang desainer harus 

memperhatikan setiap letterform yang terdapat pada logotype, dan hubungan 

antara satu letterform dengan letterform lainnya. Di dalam logotype yang baik, 

letterforms boleh dimodifikasi, dimanipulasi dan digambar ulang untuk dapat 

mengekspresikan personality dan positioning dari sebuah brand. Prosesnya dapat 

dimulai dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi setiap masalah ataupun 

jenis-jenis variasi tipografi. Kemudian proses dapat dilanjutkan untuk melakukan 

kustomisasi logotype. Kesemuanya itu harus berdasarkan pertimbangan yang 

matang akan konsep visual maupun penampilan ketika logotype tersebut 

bagaimana caranya berkomunikasi (hlm. 138).  
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Gambar 2.9. Contoh logo dari Thomas Jefferson’s Poplar Forest 

Sumber : (Designing Brand Identity, 2009, hal. 138) 
 

 
 Rustan (2009) menyampaikan bahwa logotype memiliki fungsi 

diantaranya: 

- Identitas diri. Sebagai pembeda dengan identitas lainnya. 

- Sebagai tanda kepemilikan. Sebagai tanda milik yang berbeda dengan 

lainnya. 

- Jaminan kualitas. 

- Menghindari pembajakan/plagiarisme (hlm. 13). 

 Tahapan Perancangan Logo 2.1.6.3.

Rustan (2009) menyampaikan bahwa dalam perancangan sebuah logo, ada 

tahapan kerja yang ditampilkan dalam bentuk panduan sebagai berikut: 

1. Riset dan Analisa 
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Mencakup pencarian mengenai fakta tentang entitas, dan termasuk kompetitornya. 

Contoh dari entitas perusahaan adalah sektor industri, misi, visi, struktur 

organisasi perusahaan, analisa pasar, target audiens, keunggulan dan kelemahan 

perusahaan atau dikenal dengan S.W.O.T. Riset juga dapat mencakup alasan 

perusahaan merancang maupun merancang ulang logo. Setelah itu dapat 

dilanjutkan dengan wawancara khusus untuk mendapatkan personality dari brand, 

kemudian dikumpulkan menjadi keywords. Keseluruhan hasil ini dapat dirangkum 

dalam bentuk brief yang akan digunakan sebagai panduan untuk tahap 

selanjutnya. 

2. Thumbnails 

Setelah dirangkum dalam bentuk brief, tahapan selanjutnya adalah membuat 

sebuah thumbnail atau yang dikenal dengan nama visual brainstorming. Tahapan 

ini merupakan pengembangan ide secara visual, dan dilakukan dengan membuat 

sketsa kasar secara manual, dan tidak dianjurkan menggunakan komputer.  

3. Komputer 

Beberapa thumbnail yang telah terpilih, akan dilanjutkan kepada proses komputer. 

Dapat dilakukan dengan cara mengedit, scan, atau digambar ulang menggunakan 

software yang telah ada. Tahapan ini tidak menutup kemungkinan untuk kembali 

lagi ke manual lalu ke komputer, selama bisa menghasilkan logo yang optimal.  

4. Review 

Setelah terkumpul berbagai alternatif desain yang telah melalui proses komputer, 

tahap selanjutnya adalah mengajukannya kepada klien untuk dipilih. Sangat 

disarankan bagi klien untuk intens memberikan data-data yang diperlukan. Tidak 
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menutup kemungkinan akan terjadi proses evaluasi yang berlapis antara klien 

dengan desainer sebelom akhirnya melalui tahap finishing dan dipublikasikan. 

5. Pendaftaran Merek 

Logo yang telah selesai difinalisasi, didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), Departemen Hukum, dan HAM untuk 

mendapatkan perlindungan hak dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. 

Sebaiknya, proses pendaftaran ini sudah dimulai semenjak dari pengajuan nama 

merek.  

6. Sistem Identitas 

Pada tahap ini, desainer akan merancang turunannya seperti logo turunan, sistem 

warna, tipografi, penerapan logo pada media, dan lain-lain. Kesemuanya ini akan 

dirangkum dalam bentuk sistem identitas visual yang bersifat sebagai sebuah 

panduan atau pedoman. 

7. Produksi 

Berdasarkan sistem identitas yang telah dirancang dan dipatenkan, tahap produksi 

mulai bisa dilaksanakan (hlm. 36-42). 

2.1.7. Warna 

Wheeler (2009) berpendapat bahwa warna digunakan untuk menggugah emosi 

dan mengekspresikan personality, selain itu warna juga dapat memberikan 

impresi tersendiri (hlm. 140). Rustan (2009) juga mengatakan bahwa warna yang 

dipilih untuk suatu identitas bukanlah berdasar selera, atau asal tebak karena 

belum tentu warna tersebut yang paling cocok dengan kepribadian brand. 

Pemilihan warna yang tepat haruslah melibatkan riset yang mendalam mengenai 
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entitas, produk, media, target, dan pasar (hlm. 74). Wheeler (2009) menjelaskan 

untuk memilih warna dengan keperluan membuat sebuah sistem identitas yang 

baru, diperlukan pengertian akan teori warna, sebuah visi yang jelas bagaimana 

brand tersebut ingin dipersepsikan dan dibuat berbeda dari para kompetitornya, 

dan juga kemampuan untuk bisa menjaga kekonsistenan jika diaplikasikan di 

berbagai media. Fungsi warna selain untuk memberikan keunikan yang dapat 

menjadi pembeda, beberapa warna juga dapat berfungsi untuk mengklarifikasi 

brand architecture (hlm. 140). Towey (seperti dikutip oleh Wheeler, 2009) 

menyatakan bahwa warna dapat menciptakan emosi, memacu ingatan,  dan 

memberikan sensasi (hlm. 140).  

 Sebuah color research yang ada di Amerika (sebagaimana dikutip oleh 

Rustan, 2009) mengatakan bahwa seseorang dapat mengambil sebuah keputusan 

terhadap orang lain, lingkungan ataupun produk dalam kurun waktu 90 detik, dan 

keputusan tersebut didasari oleh warna (90%) ) (hlm. 72). Selain itu, ada juga 

penelitian dari University of Loyola (seperti dikutip oleh Rustan, 2009) 

menemukan bahwa warna dapat meningkatkan brand recognition hingga 

mencapai angka 80% (hlm. 72). Oleh karena itu, Rustan (2009) menjelaskan 

bahwa pemilihan warna yang tepat merupakan proses yang sangat penting dalam 

merancang identitas visual, dan membutuhkan riset yang mendalam tentang 

beberapa bidang yang berkaitan seperti psikologi, budaya, dan komunikasi. Pada 

umumnya, ada dua macam warna pada identitas visual, yakni warna logo dan 

warna untuk corporate atau perusahaan dan ada waktunya bagi corporate color 
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digunakan dalam aplikasi-aplikasi desain menggunakan warna yang sama dengan 

warna logo (hlm. 72).   

2.1.8. Tipografi 

Wheeler (2009) mengatakan bahwa tipografi merupakan inti penting dari sebuah 

sistem identitas. Banyak perusahaan besar yang memiliki brand awareness tinggi 

dan mudah dikenali karena menggunakan style tipografi yang konsisten yang 

dipergunakan secara terus menerus dalam waktu yang lama. Tipografi dalam 

penggunaannya harus mendukung positioning dan struktur informasi. Dalam 

pemilihannya pun, seorang desainer harus mengerti pengetahuan dasar dari itu 

tipografi dan mengerti secara detail mengenai bagaimana sebuah tipografi dapat 

menjadi sangat efektif apabila dijalankan dengan benar fungsinya. Intinya, sebuah 

typeface haruslah bersifat fleksibel dan mudah digunakan (hlm. 132). Yang tidak 

kalah penting adalah faktor clarity dan legibility. Spiekermann (seperti dikutip 

oleh Wheeler, 2009) mengatakan bahwa type itu adalah sesuatu yang hebat. Tidak 

hanya mampu mengkomunikasikan informasi, tetapi juga dapat menyatakan 

sebuah pesan yang bersifat subliminal atau mempengaruhi seseorang (hlm. 132).  

 Tipografi dalam Fashion  2.1.8.1.

Dalam artikel “Through Thick and Thin: Fashion and Type” (2007), tipografi 

merupakan sebuah lambang dari obsesi fashion yang ingin dicapai, contohnya 

adalah tipografi femme serif dari Vogue, Chanel, dan juga YSL.   
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 Gambar 2.10. Contoh logotype brand Gieves & Hawkes 

Sumber : gievesandhawkes.com 
 
 
 

 
Gambar 2.11. Contoh logotype brand GAP 

Sumber : logok.org 
 

Dalam artikel “Through Thick and Thin: Fashion and Type” (2007) juga 

disebutkan bahwa dalam men-develop sebuah logo untuk sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang produk rambut, kuku palsu dan parfum. Setelah melakukan 

perancangan, beliau menyadari bahwa sebuah logotype yang bersifat sans-serif 

merupakan jenis yang cocok untuk logo yang terkesan ‘feminine’. Disamping itu, 

beliau juga melakukan studi eksisting terhadap beberapa produk fashion yang ada 

di drugstore, dan menemukan banyak brand wanita seperti Revlon, Cover Girl, 

dan Maybelline semuanya hampir sama dengan menggunakan typeface dasar 

yaitu, Optima. Optima menjadi sebuah typeface yang memberikan kesan 

‘feminine’.  
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 Dalam artikel “Through Thick and Thin: Fashion and Type” (2007) 

disebutkan bahwa kejadian seperti ini banyak ditemukan dalam dunia fashion dan 

majalah fashion, dimana typeface serif dan sans-serif memiliki peran tersendiri. 

Sebagai contoh, dalam abad 20-an bahkan sampai sekarang, typeface Didot dan 

Bodoni dapat memberikan kesan estetika dari sebuah modernitas. Kedua typeface 

ini dapat disebut modern karena adanya elemen tebal tipis pada hurufnya yang 

menghasilkan sifat abstraksi sekaligus presisi dan menonjolkan sisi asli dari 

Enlightenment.  

 Tipografi dalam Layout  2.1.8.2.

Untuk menentukan kecocokan dengan konsep desain yang telah dirancang, dalam 

menentukan jenis huruf dan ukuran yang sesuai, Surianto (2009) mengatakan 

perlu memahami bahwa jenis huruf yang berbeda pun memiliki ukuran yang 

berbeda walaupun menggunakan satuan ukuran yang sama (point) (hlm. 18). 

Selain itu, Surianto (2009) juga mengatakan perlu untuk memahami letter spacing 

(jarak antar huruf/karakter), word spacing (jarak antar kata), leading (jarak antar 

baris), kerning (pengaturan ruang/jarak antar karakter yang bertujuan 

meningkatkan keterbacaan), river (efek berbentuk aliran sungai dan dapat 

menganggu kenyamanan pembaca) (hlm. 19).  
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Gambar 2.12. Efek river dalam teks dengan paragraf justified. 

Sumber : www.commons.wikimedia.org 
 

 Rustan (2009) mengatakan bahwa lebar paragraf juga merupakan suatu 

faktor penting yang akan menentukan tingkat kenyamanan para pembaca yang 

ditentukan oleh ukuran huruf (hlm. 21). Untuk itu, dalam teori Brockmann 

(seperti dikutip oleh Rustan, 2009), mengajukan hanya 7-10 kata saja per baris. 

Beda lagi dengan Ogilvy (seperti dikutip oleh Rustan, 2009) mengatakan cukup 

35-45 karakter per baris (hlm. 21).  

2.1.9. Layout 

Pada dasarnya, Rustan (2009) mengartikan layout sebagai tata letak dari berbagai 

elemen desain terhadap suatu bidang yang tercakup dalam media tertentu dengan 

tujuan membawa pesan dan mendukung konsep yang dibawanya (hlm. 0).   

Perancangan Identitas... Jessica Martha, FSD UMN, 2016



34 
 

 Elemen Layout 2.1.9.1.

Rustan (2009) menyampaikan tujuan dalam berbagai macam elemen dalam 

sebuah layout adalah menyampaikan informasi dengan lengkap, tepat, dan yang 

tidak kalah penting adalah kenyamanan dalam membaca termasuk kemudahan 

mencari informasi (hlm. 27). Rustan (2009) pun membagi elemen layout menjadi 

tiga diantaranya adalah, elemen teks, elemen visual dan elemen invisible. Ketiga 

elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Elemen teks:  

- Judul: biasanya diberi ukuran besar dengan tujuan menarik perhatian 

pembaca, dan lebih diprioritaskan.  

- Deck: merupakan gambaran singkat mengenai topik yang sedang 

dibicarakan di dalam bodytext.  

- Byline: berisi nama penulis dengan disertai jabatan atau bisa juga 

keterangan singkat lainnya. 

- Bodytext: merupakan isi dari bacaan yang ada pada topik bacaan utama 

ataupun pada artikel tambahan yang berada pada sidebar atau box.  

- Subjudul: berfungsi sebagai judu dari segmen-segmen dan bisa terdiri 

beberapa paragraf.  

- Pull quotes: pada awalnya, pull quotes merupakan sebuah cuplikan dari 

perkataan atau tulisan seseorang, namun telah mengalami perubahan 

definisi menjadi satu atau lebih kalimat yang mengandung informasi 

penting yang perlu ditekankan. 

- Caption: keterangan pendek yang mengikuti elemen visual dan inzet. 
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- Callouts: umumnya sama seperti fungsi dari caption, tetapi kebanyakan 

lebih kepada fungsi menyertai elemen visual yang memiliki banyak 

keterangan. 

- Kickers: merupakan satu atau beberapa kata pendek yang ada di atas judul. 

- Initial caps: huruf awal yang memiliki ukuran besar dari kata pertama 

pada paragraf, dan lebih memiliki fungsi estetis. 

- Indent: merupakan baris pertama dari paragraf yang menjorok masuk ke 

dalam.  

- Lead line: merupakan kata pertama atau lebih yang ada di baris paling 

pertama pada setiap paragraf.  

- Header and footer: header merupakan area yang ada di antara sisi kertas 

dan juga margin atas. Footer merupakan area yang ada di antara sisi 

bahwa kertas dan margin bawah. 

- Page number: nomor halaman yang berfungsi untuk memudahkan 

pembaca mengingat lokasi dari bacaan. 

- Jumps: berfungsi untuk menyambung halaman yang terbatas dengan 

halaman lain yang dapat berupa teks singkat sebagai informasi kepada 

pembaca. 

- Signature: biasanya ditemukan di flier, brosur, poster, dan lainnya yang 

berisi alamat, nomor telefon atau orang yang dapat dihubungi. 

- Nameplate: merupakan nama surat kabar, majalah, tabloid, atau 

newsletter, dan dibuat dalam ukuran besar dan diletakkan pada bagian 

cover depan.  
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- Masthead: merupakan area pada halaman media cetak yang mengandung 

informasi tentang penerbitnya: nama staf, kontributor, cara berlangganan 

sampai kepada alamat, logo penerbit, dan lainnya. 

2. Elemen visual: 

- Foto: kekuatan terbesarnya (umumnya pada media periklanan) terdapat 

pada kemampuannya untuk memberikan kesan sebagai sesuatu yang 

terpercaya.  

- Artworks: merupakan segala jenis karya seni yang bukan fotografi dan 

dapat berupa ilustrasi, kartun, sketsa, dan lainnya.  

- Infographics: berisi tentang data dan fakta statistik yang merupakan hasil 

survey dan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel, bagan, peta, 

diagram, dan lainnya. 

- Garis: salah satu elemen desain yang memiliki fungsi untuk menciptakan 

kesan estetis pada suatu karya desain. 

- Kotak: berisi artikel yang memiliki fungsi sebagai tambahan dari artikel 

utama. 

- Inzet: elemen visual yang berukuran kecil dan diposisikan dalam elemen 

visual yang ukurannya lebih besar. 

- Point: suatu daftar yang terdiri dari beberapa baris berurutan ke bawah, 

dan biasanya di depan tiap barisnya diberi penanda angka atau bisa juga 

berupa poin.  

3. Elemen invisible: 
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- Margin: merupakan penentu jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang 

akan dipenuhi oleh elemen-elemen layout.  

- Grid: merupakan alat bantu yang sangat memberikan manfaat dan 

mempermudah dalam menyusun sebuah layout (hlm. 27-72). 

 

Gambar 2.13. Elemen dalam layout 

Sumber : (LAYOUT, Dasar dan Penerapannya, 2009, hal. 24-25) 
 
 

 Prinsip Layout 2.1.9.2.

Prinsip layout menurut Rustan (2008) merupakan prinsip dasar desain grafis juga 

yang antara lain adalah sequence (urutan), emphasis (penekanan), balance 

(keseimbangan), unity (kesatuan) (hlm. 74). Rustan (2008) menjelaskan prinsip-

prinsip tersebut sebagai berikut: 

- Sequence 
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Tujuan dari sequence adalah apabila semua informasi ditampilkan dan sama kaut, 

maka pembaca akan sulit untuk menangkap esensi pesannya. Dengan adanya 

sequence, pembaca akan otomatis membuat urutan dengan pandangan matanya 

sesuai dengan apa yang desainer inginkan. Sebuah sequence dapat dicapai dengan 

adanya bantuan dari emphasis. 

- Emphasis 

Emphasis dapat diciptakan dengan cara: 

1. Memberikan ukuran yang jauh lebih besar dibanding elemen lainnya. 

2. Warna yang kontras dengan latar belakang. 

3. Peletakkan di posisi yang strategis. 

4. Menggunakan bentuk yang berbeda dengan sekitarnya. 

- Unity 

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan efek kuat bagi para pembacanya. Prinsip 

unity bukan berarti hanya berupa kesatuan dari elemen-elemen yang kelihatan 

secara fisik, namun juga yang non-fisik yang berupa pesan dalam konsep desain 

tersebut (hlm. 74-86). 

2.2. Retail 

Berdasarkan Warrington College of Business Administration (n.d.) konsep dari 

retail adalah sebuah orientasi manajemen yang berfokus kepada para retailer 

dalam menetapkan kebutuhan pasarnya dan memberikan kepuasan lebih dari yang 

dilakukan oleh para kompetitornya. Retailer yang sukses akan memuaskan 

pelanggannya dengan mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan, konsep dari 

retail market adalah sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan sama yang 
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dilayani oleh para retailer yang sama pula untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggannya (hlm. 135).  

 Menurut Warrington College of Business Administration (n.d.), target 

segmentasi dapat terbagi berdasarkan faktor geografis, demografis, lifestyle, 

keputusan pembelian dan keuntungan. Oleh karena itu, pasar dibagi menjadi tiga 

segmen: konservatif yang merupakan pelanggan yang tidak menganggap fashion 

itu penting, tradisional yang menyukai gaya klasik, dan fashion forward yang 

mengikuti tren terkini (hlm. 135).  

 

Gambar 2.14. Contoh target pasar retail untuk baju wanita 

Sumber : (Retailing Strategi, n.d., hal. 136) 
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2.2.1. Tailoring 

Almond (2012) mengatakan bahwa tailoring sebagaimana adanya hari ini, 

pertama dimulai pada abad ke-13 awal. Awal mulanya adalah ketika para buruh 

diharuskan memiliki skill untuk menjahit secara manual, dan mereka pun 

memberikan nama ‘Tailor’ yang berasal dari bahasa Perancis ‘Tailler’ yang 

memiliki arti ‘memotong’. Tailoring memiliki banyak teknik untuk dapat 

menciptakan proporsi bentuk tubuh yang seimbang, melalui berbagai material 

seperti padding, canvassing, steaming, seaming, dan darting. Kesemuanya itu 

adalah material yang dapat digunakan untuk merancang struktur tubuh yang 

proporsional. Tailoring juga dapat menghasilkan berbagai macam produk melalui 

material canvassing, berbagai desain, dan baju. Produk yang dihasilkan dari 

tailoring ini pada akhirnya menciptakan style tersendiri (hlm. 3). 

 Almond (2013) menjelaskan bahwa pada tahun 1970, tailoring mulai 

dikenal dalam dunia fashion sebagai sebuah style baru, dan popularitasnya terus 

meningkat. Sampai pada tahun 1980, ada style baru yang bernama power dressing 

yang kemudian terus meningkat. Power dressing adalah style yang merefleksikan 

ke-glamour-an dari newly wealthy yuppies pada tahun yang sama. Kemudian 

mulai masuk avant-garde didalam tailoring dan kurikulumnya memasuki 

beberapa sekolah seni di British dan akhirnya menghasilkan desainer yang 

bernama John Galliano, dan John Flett yang akhirnya juga bergerak di bidang 

yang tailoring (hlm. 10). 

 Menurut Almond (2013), beberapa desainer terkenal seperti Vivienne 

Westwood, Owen Gaster, Alexander McQueen, Timothy Everest, Richard James, 
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Nicolas Ghesquiere at Balenciaga, Alber Elbaz at Lanvin and Ozwald Boateng 

mulai mempopulerkan kembali teknik-teknik traditional tailoring pada tahun 

1990 dan 2000. Hal ini memacu para pecinta fashion untuk membangun 

awareness dan apresiasi atas bespoke tailoring, dan menyebabkan casual style 

menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi (hlm. 10). 

 Bespoke Tailoring 2.2.1.1.

Menurut Almond (2013), evolusi besar-besaran fashion generasi muda di industri 

bespoke dimulai pada tahun 1950. Penjahit bespoke dapat dikatakan juga sebagai 

seorang pemahat, yang mediumnya adalah baju. Mereka membuat sebuah 

template dari pakaian yang tidak digunakan, kemudian dimodifikasi dan diaksen 

sedemikian rupa membentuk proporsi manusia. Bespoke tailoring memiliki 

keunikan tersendiri, dengan menawarkan jasa untuk mengukur tubuh klien 

kemudian diaplikasikan menjadi sebuah produk garment yang sesuai dengan 

tubuh klien nya secara spesifik. Bespoke tailoring berbicara tentang detail, 

kualitas dan standard yang tinggi dalam memproduksi nya. Jas yang diproduksi di 

Savile Row, yang merupakan industri tailoring yang berada di kota London, dapat 

memakan waktu selama lebih dari 40 jam. Jas-jas tersebut dikerjakan secara 

manual dengan menggunakan jahitan yang begitu detail dan berbagai material 

seperti padding, dan canvassing (hlm. 4). 

 Almond (2013) juga menjelaskan waktu dan detail yang diinvestasikan 

untuk membuat satu jas bespoke, membuat harganya menjadi tinggi, namun tidak 

setinggi baju wanita yang memiliki high class standard (couture). Industri 
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couture menawarkan jasa yang hampir sama dengan bespoke tailoring, yaitu -

dibuat berdasarkan size dari klien. Kisaran harga yang ditawarkan untuk sebuah 

jas di sebuah toko yang bernama Grieves & Hawkes di Savile Row adalah £1200 - 

£1400. Bisnis bespoke ini terus berkembang sampai saat ini dan menjadi tempat 

terbaik untuk membuat garment yang sempurna (hlm. 15). Almond (2013) 

menambahkan bawhwa popularitas dari bespoke tailoring sebagai sebuah style 

telah banyak memimpin para desainer fashion untuk terus mengeksplor tradisi 

dari bespoke baik di United Kingdom maupun secara global. Hal ini juga telah 

mempengaruhi banyak arah terutama dalam kriya dan teknologi (hlm. 15). 

2.3. Desain Komunikasi Visual 

Safanayong (2006) menjelaskan bahwa desain merupakan asal dari kata designere 

(Latin) dan disegno (Italy), dan dessein (Fr). Desain merupakan pengisi kebutuhan 

dan pemberi kepuasan. Namun, desain akan lebih bermakna apabila bisa berdasar 

pada penyelesaian, pemecahan, perubahan masalah yang terjadi pada pribadi atau 

masyarakat luas. Masalah yang terjadi dapat mencakup isu yang bersifat kultural, 

sosial, dan filosofis seperti etika dalam mengambil keputusan (hlm. 2). Selain itu, 

Safanayong (2006) juga menambahkan bahwa desain adalah suatu disiplin ilmu 

yang tidak hanya berbicara mengenai visual dan eksplorasinya, melainkan aspek-

aspek lain seperti filosofis, bisnis, teknis, dan kultural – sosial. Desain merupakan 

suatu studi yang bersifat disiplin menyilang karena kreatifitasnya dan evaluasinya 

berdasar pada studi lainnya, yang merupakan dua dimensi, terutama desain grafis. 

Desain grafis bersumber pada ilmu-ilmu lainnya seperti antropologi, komunikasi, 

sejarah, psikologi, kebudayaan, sosiologi, dan pendidikan. Disamping berbagai 
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studi ilmu disiplin tersebut, desain juga berbicara dan mempelajari banyak hal 

abstrak seperti sastra, musik, dan filosofi (hlm. 2-3).  

2.3.1. Fungsi Desain Komunikasi Visual 

Menurut Safanayong (2006), fungsi dari desain komunikasi visual atau desain 

grafis, dapat dibagi menjadi empat, yaitu: 

- Menginformasikan. yang mencakup menerangkan, memberi perkenalan, 

dan menjelaskan. 

- Memberi penerangan, yang mencakup membuka pikiran. 

- Membujuk (persuasi), yang mencakup memberikan anjuran (umumnya 

iklan), dan berbagai komponennya termasuk kepercayaan, logika, dan 

daya tarik.  

- Melindungi, yang mencakup fungsi desain kemasan dan kantong yang 

digunakan pada saat berbelanja (hlm. 3). 

Sedangkan fungsi lainnya seperti diungkapkan oleh Safanayong (2006) dapat 

berupa fungsi sosial, fungsi fisik dan fungsi pribadi (hlm. 3).  

2.3.2. Komunikasi Visual 

Menurut Safanayong (2006), ada banyak cara untuk menyampaikan pesan, yaitu 

secara auditif seperti bahasa, signal suara, visual, gerak isyarat atau visual 

bersamaan (hlm. 34). Desain sign komunikasi visual memiliki peran yang penting 

dalam seni pakai, karena sign-sign tersebut memiliki fungsi estetis dalam proses 

berkomunikasi. Peran utama seni pakai dalam proses berkomunikasi adalah untuk 

memberi penjelasan melalui isi dan kondisi ekonomi dan juga teknis. Selain itu 
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produk seni pakai juga dapat berfungsi sebagai fungsi praktis dengan berbagai 

cara masing-masing (Safanayong, 2006, hlm. 34).  

 Safanayong (2006) membagi komunikasi visual melalui perbendaharaan 

kata seperti tata bahasa, syntax, komposisi, dan makna. Bagaimanapun, aksara 

yang kita kenal selama ini merupakan sebuah perkembangan yang diawali dari 

Phoenicia (hlm. 35). Aspek komunikasi visual sebagaimana dikelompokkan oleh 

Safanayong (2006) yaitu: 

- Bagaimana cara kita melihat 

- Bagaimana sebuah komunikasi bekerja melalui model dasar komunikasi 

- Bagaimana teori komunikasi visual berguna bagi para target, pesan, dan 

situasi (hlm. 35). 

2.3.3. Prinsip - Prinsip Persepsi 

Safanayong (2006) menjelaskan bahwa komunikasi visual memiliki sebuah proses 

yang hendaknya dimengerti seperti identifikasi teori-teori, prinsip dan teknik yang 

dapat membantu untuk menyelesaikan masalah visual seperti: 

- Teori komunikasi: membantu untuk penyusunan masalah yang dihadapi 

dalam hubungannya dengan pesan yang dimaksud dan berhubungan 

dengan target. 

- Teori semiotika: membantu dalam pembentukan dasar struktural dengan 

cara mengidentifikasi dan mewujudkan figur serta bentuk yang dapat 

dikenali. 

- Teori persepsi (organisasi visual, figur, bentuk, dan persepsi bidang 

visual): membantu untuk membangun hubungan antar berbagai unsur 
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visual seperti garis, titik, dan sebagainya, dalam proses penciptaan sebuah 

pesan yang memang ingin dicapai. 

- Estetika bentuk: tersusun atas kualitas bentuk intrinsik yaitu proporsi, 

warna, tekstur, dan ukuran (hlm. 38). 

2.3.4. Gestalt  

Safanayong (2006) menjelaskan bahwa gerakan gestalt dimulai pada tahun 1920 

awal di Jerman, dan melibatkan isu yang berkenaan dengan persepsi visual, 

memori, asosiasi pikiran dan pengetahuan, serta psikologi sosial dan seni. Selain 

itu, gestalt juga berasal dari bahasa Jerman berarti “bentuk”, yang secara bebas 

berarti “utuh”, “konfigurasi”, dan “bentuk”. Tujuan utamanya adalah untuk 

melakukan analisis mengenai cara-cara manusia mencerap (persepsi) baik dilihat 

secara total, maupun terpisah.  

 Menurut para psikolog gestalt yang telah mengajukan sejumlah aturan 

dalam mengelompokkan visual yang melukiskan persepsi visual menjadi beberapa 

kelompok bentuk, Safanayong (2006) mengelompokkan aturan-aturan dasar 

mengenai komposisi seni visual, sebagai aturan pengelompokkan: 

- Kemiripan (Similarity) 

Obyek yang mirip satu sama lain, maka akan lebih cenderung terlihat sebagai 

suatu kesatuan bentuk. Kemiripan akan mempermudah pengelompokkan. Contoh: 

empat segitiga yang identik akan mirip menjadi sebuah persegi empat yang 

terpotong dibandingkan dengan segitiga yang berbeda.  

- Kedekatan (Proximity) 
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Obyek yang memiliki posisi saling berdekatan akan membentuk suatu bentuk. 

Contoh: formasi rasi bintang merupakan contoh yang dapat diidentifikasikan 

karena bintang-bintang tersebut mengeluarkan cahaya dan ada di posisi saling 

berdekatan).  

- Penutupan (Closure) 

Bentuk yang memperlihatkan closure akan terjadi apabila unsur yang sudah 

terpisah ditempatkan kembali menjadi satu kesatuan. 

- Kontinuitas (Continuity) 

Kontinuitas akan terjadi apabila sebagian dari bentuk yang berada di posisi saling 

tumpang-tindih atau bersentuhan. Mata kita cenderung akan mengikuti bentuk 

yang dominan, melintasi bentuk lainnya tanpa terputus.  

- Figur-latar (Figure-ground) 

Terdapat kemungkinan kecenderungan untuk menginterpretasi data visual sebagai 

obyek dengan latar belakang, atau dapat disebut figur dengan latar.  

 Aspek-aspek gestalt ini baik secara individual maupun kolektif dapat 

membantu untuk memahami bentuk sebagai satu kesatuan yang penuh arti dan 

tidak terpisah, atau dapat disebut sebagai kesatuan yang utuh (hlm. 44). 
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