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memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Brand 

Davis (2009) mengatakan, brand tidak hanya sekedar sebuah logo dan nama, 

namun brand mewakili dari personalitas perusahaan yang menghubungkan antara 

perusahaan dan juga konsumennya (hlm. 12). Berdasarkan penjelasan tersebut, 

konsumen di sini harus mengenali dan memahami terlebih dahulu personalitas 

dari perusahaan, agar bisa berasosiasi. Perusahaan berlomba-lomba untuk bisa 

terkoneksi dengan konsumennya secara emosional, untuk menjaga loyalitas dan 

dapat terus dipercayai atas keunggulanya (Wheeler, 2018, hlm. 2).  

2.2. Branding 

Branding merupakan sebuah proses penciptaan brand, nama dari brand itu sendiri 

dan juga identitas visual yang didalamnya mencakup aspek media cetak, digital 

serta environmental format (Landa, 2014, hlm. 240). Dalam pernyataan tersebut, 

identitas visual menjadi salah satu hal yang penting untuk membangun sebuah 

brand. Selain proses dalam penciptaan brand, branding juga dapat membangun 

kesadaran juga pengetahuan akan brand yang diciptakan untuk mendapatkan 

perhatian dari konsumen atau menjaga keloyalitasan konsumennya (Wheeler, 

2018, hlm. 6).  
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Tujuan dari branding itu sendiri, menurut Landa (2014), dibagi menjadi 3 

yaitu: 

1. Differentiaion 

Membantu membedakan sebuah brand di antara banyaknya 

kompetitor dalam suatu pasar. 

2. Functional and Emotional Benefit 

Fungsional di sini, suatu brand dapat menawarkan keunikan dan 

keuntungan dari produk atau jasanya. Melalui pendekatan 

Emosional, konsumen menjadi ada daya tarik terhadap perusahaan 

atau produk karena adanya sebuah iklan melalui komunitas atau 

selebriti (endorsement). 

3. Verbal and Visual Differentiators 

Melalui verbal differentiatior, membedakan suatu brand melalui 

nama brand, tag-line, slogan untuk mengidentifikasi dan kegiatan 

promosi. Visual differentiator, melalui sebuah logo, inti dari 

identitas visual. Ketika sebuah  brand diperkenalkan kepada 

publik, logo, nama, dan kemasan mewakili brand/Perusahaan. 

 

 

Perancangan Ulang Brand..., Reza Aditya Syachputra, FSD UMN, 2019



7 

 

Functional & emotional benefit akan menjadi tujuan branding dari Irama 

Nusantara, karena Irama Nusantara mengajak para musisi dan juga music 

enthusiast untuk mengarsipkan karya musik Indonesia. Dengan mengarsipkan 

karya musik, musisi mendapatkan keuntungan dari jasa yang diberikan. Irama 

Nusantara. 

2.2.1. Brand Identity 

Brand identity merupakan perangkat pendukung sebuah brand. Seperti yang 

dikatakan Wheeler (2018), brand identity merupakan hal yang nyata dan dapat 

dirasakan oleh panca indera, dilihat, disentuh, juga didengar. Guna brand identity 

ini untuk membedakan serta mengenalkan suatu brand kepada audience atau 

konsumennya. Itu mengapa brand identity diperlukan dalam sebuah brand agar 

bisa berkompetisi dengan banyaknya pesaing. 

 Logo merupakan kunci dari brand Identity. Dengan sekali melihat logo, 

sebuah brand harus bisa teridentifikasi dengan tepat, karena, logo dapat  

menyampaikan nilai-nilai dari perusahaan dan juga entitasnya (Landa, 2014, hlm. 

245). Landa (2014) juga menjelaskan pada bagian Goals of an Identity, Brand 

identity harus merepresentasikan perusahaan atau sebuah merek, yang juga harus 

dapat dibedakan dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada target konsumen 

(hlm. 245). Terdapat 5 tujuan dari sebuah brand identity: 

1.  Identifiable 

Dapat dibedakan atas dasar nama, bentuk, warna dan juga wujud 

perusahaan atau merek. 
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2. Memorable 

Identitas mudah di ingat dalam aspek nama, bentuk, warna serta 

wujudnya. 

3. Distinctive  

Memiliki ciri khusus atau keunikan tersendiri dari identitas nya 

agar lebih mudah dibedakan dengan kompetitor. 

4. Sustainable 

Identitas yang dimiliki sebuah perusahaan atau merek, harus bisa 

mengikuti jaman dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. 

5. Flexibel/Extendible 

Sebuah identitas, harus bisa diaplikasikan dengan segala media 

yang akan dipakai, serta apabila sebuah perusahaan memiliki sub-

brand, maka harus dapat beradaptasi ke sub-brand tersebut. 

Didalam bukunya, Wheeler (2009) menjabarkan elemen-elemen dalam 

sebuah brand identity (hlm. 50). Diantaranya: 

1. Brandmarks 

Merupakan sebuah penggabungan dari beberapa variasi bentuk dan 

karakteristik, mulai dari bentuk huruf hingga bentuk simbol yang 

melahirkan sebuah signature. Signature merupakan struktur 

logotype, brandmark, dan tagline yang berelasi. 
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 Gambar 2.1. Brandmarks 

 

2. Sequence of Cognition 

Ilmu mengenai bagaimana ransangan sensorik manusia untuk 

mengenali dan memaknai secara bertahap. Gambar akan sangat 

mudah sekali diingat langsung oleh manusia, sementara tulisan 

harus terlebih dahulu untuk dimengerti. 

Gambar 2.2. Sequence of Cognition 
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3. Wordmarks 

Sebuah tanda yang dibentuk melalui pendekatan tipopgrafi atau 

teknik tipografi unik lainya untuk mengenalkan sebuah perusahaan. 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Wordmarks 

 

4. Letterform Marks 

Dengan menggunakan satu huruf yang  unik dan khas serta 

memiliki makna  yang signifikan. 

5. Pictorial Marks 

Penggunaan gambar atau simbol dalam mengenalkan sebuah 

merek/perusahaan. 

6. Look and feel 

Dengan looks and feel, sebuah perusahaan atau merek akan mudah 

dan cepat dikenali melalui sistem bahasa visual. Terdapat 6 

struktur yang melandasi ini: 
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a. Design 

Penggabungan antara ide dengan konten. 

b. Color Palettes 

Terdapat dua pembagian dalam hal warna, warna 

primer dan sekunder. Setiap perusahaan mempunyai 

warna identitasnya. 

c. Imagery 

Adanya pertimbangan dari segi konten, gaya dan warna 

untuk menjadi satu kesatuan, apakah itu dari fotografi, 

ilustrasi dan juga ikonografi.  

d. Typography  

Penggunaan typeface families, satu atau terkadang dua. 

Biasanya, typeface dirancang secara khusus agar 

mencapai kejelasan atau keterbacaan yang tinggi.  

e. Sensory  

Melalui material yang berkualitas (tekstur, berat),  

interaksi (sesuatu hal yang bergerak), dan juga melalui 

indera penciuman dan pendengaran (hal yang dapat 

terdengar dan memiliki aroma) 
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Gambar 2.4. Look and Feel 

 

2.2.2. Logo 

Logo merupakan simbol khusus untuk sebuah, perusahaan, media publikasi, jasa, 

atau pun seseorang sekali pun (Adams & Marioka, 2004). Landa (2014) 

menambahkan, dengan sekali melihat logo, masyarakat atau targetnya harus bisa 

mengenali dan menilai perusahaan tersebut. Didalam bukunya, Adams (2004), 

menyatakan hal-hal, mengapa sebuah logo diperlukan dalam sebuah perusahaan, 4 

terpenting di antaranya: 
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1. Differentiate from competition 

Sebuah logo akan dapat membedakan sebuah perusahaan diantara 

banyaknya perusahaan lain. 

2. Provide clear identification 

Dengan logo, sebuah perusahan bisa dikenali dengan jelas dan tepat. 

3. Create credibility 

Menciptakan integritas dalam sebuah perusahaan yang akan berpengaruh 

langsung kepada tingkat kepercayaan konsumen atau rekan bisnisnya. 

4. Communicate the message 

Logo berfungsi sebagai perantara untuk mengkomunikasikan perusahaan 

tersebut. 

 Dalam menciptaklan sebuah logo, terdapat prinsip-prinsip yang bisa 

digunakan. Budelmann (2010), di dalam bukunya “Brand Identity Essentials: 100 

Principles for Designing Logo & Building Brands”, memaparkan 100 prinsip 

tersebut. Penulis akan menggunakan beberapa di antara 100 prinsip yang ada 

untuk dijadikan sebuah landasan dalam perancangan brand identity, diantaranya: 
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1. Imagery 

a. Illustrative logo 

Merupakan logo yang terbentuk dari sebuah ilustrasi, namun jenis ini 

akan memunculkan banyak makna. Beberapa diantaranya, ada logo 

yang menggambarkan langsung dengan jelas produk atau jasa yang 

mewakili perusahaanya, ada pula yang secara simbolis mewakili 

sebuah ide atau dari kiasan tertentu yang berasal dari visi dan misinya. 

 

Gambar 2.5. Illustrative Logo 
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b. Visual style 

Mengembangkan unsur fotografi atau ilustrasi, sangat membantu dalam 

membentuk sebuah identitas serta menggunakan gambar yang 

komunikatif dapat memperkuat identitas tersebut. 

 

Gambar 2.6. Visual Style 

  

2. Color 

a. Color choices 

Mempelajari warna dari segi psikologi dan sains menjadi hal utama 

dalam penentuannya. Bagaimanapun, menentukan warna menjadi 

salah satu hal penting dalam proses merancang logo. Pada bagian ini 

juga ditambahkan, pemilihan warna tidak bisa sepenuhnya secara 
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objektif, akan lebih baik dengan alasan tertentu agar memiliki makna 

didalamnya. 

 

Gambar 2.7. Color Choices 

 

 

b. Applied color 

Warna yang sudah dipilih, akan dipakai terus menerus, konsisten, 

diaplikasikan pada packaging, websites, kolateral dan lainya. 
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Gambar 2.8. Applied Color 

 

3. Shape 

a. Logo shapes 

Bagaimana sebuah bentuk yang akan dipilih menjadi sangat penting 

agar masyarakat mudah mengingat. Lingkaran dan kotak banyak 

dipilih sebagai bentuk utama dari sebuah logo 

 

b. Shape patterns 

Sebagai menjadi identitas utama, Bentuk logo atau logo bisa 

digunakan sebagai pola atau tekstur. Hal ini dapat membuat logo jadi 

lebih bermakna dan mudah diingat. 
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 Terdapat bermacam-macam bentuk atau kategori yang bisa menjadi 

pilihan dasar dalam merancang sebuah logo (Landa, 2014, hlm. 247). Kategori 

tersebut ialah: 

1. Logotype 

Menggunakan dasar tipografi yang unik atau lettering dalam perancangan 

logonya. Kategori ini juga biasa disebut wordmark. Evamy (2012) 

menambahkan,  logotype merupakan sesuatu yang verbal menjadi sebuah 

visual (hlm. 6). 

 

Gambar 2.9. Logotype 

 

2. Lettermark 

Logo yang terbentuk dari sebuah inisial nama perusahaan. 

3. Symbol 

Suatu gambar yang berkemungkinan bisa atau tidak bisanya apabila 

digabungkan dengan nama sebuah merek. Adams (2004) menambahkan, 

symbol merupakan gambar abstrak yang tidak memiliki hubungan jelas 

dengan dengan subjeknya (hlm. 58). 
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a. Pictorial symbol 

Merupakan gambar yang merepresentasikan, memiliki kesamaan 

dengan objek yang mewakilinya dengan kata lain simbol yang dapat di 

identifikasi. 

 

 

 

Gambar 2.10.  Pictorial symbol 

 

b. Abstract symbol 

Simbol yang dikomunikasikan secara unik melalui bentuk yang 

simpel. 

 

 Gambar 2.11.  Abstract symbol 

 

c. Nonobjective symbol 

Simbol yang tidak merepresentasikan apapun. Tidak ada relasi dengan 

objek apapun didalamnya. 
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Gambar 2.12.  Nonobjective Symbol 

  

d. Letterform symbol 

Simbol yang digabungkan dengan nama merek atau perusahaan. 

 

 

 

 

Gambar 2.13.  Letterform Symbol 

  

 

4. Character Icon 

Gambar yang diwujudkan atau merepresentasikan suatu merek, 

memberikan bentuk perwajahan dari merek atau jasa melalui sebuah 

karakter. 
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Gambar 2.14.  Character Icon 

  

 

5. Emblem 

Gabungan antara gambar (visuals) dengan nama perusahaan atau merek 

dangang (words) yang tidak bisa dipisahkan. 

 

2.3. Desain Komunikasi Visual 

Landa (2014) mengatakan, dalam dunia komunikasi visual, desain grafis 

digunakan untuk menyampaikan informasi atua pesan kepada target audience, 

dengan mengandalkan ide dan juga konstruksi elemen-elemen visualnya (hlm. 1). 

Dalam perancangan sebuah brand identity, elemen-elemen visual tersebut menjadi 

landasan dalam perancangannya. 

2.3.1. Shape 

Bentuk pada dasarnya merupakan 2 dimensi yang dapat diukur tinggi dan juga 

lebarnya. Terdapat tiga dasar dalam sebuah bentuk, yaitu kotak segitiga dan 

lingkaran. Dari ketiga dasar ini, juga memiliki bentuk volumetrik atau 3 

dimensiyaitu kubus, piramida dan juga bola (Landa, 2014, hlm. 21).  
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Gambar 2.15.  Shape 

 

1. Typographic Shapes 

Dalam dunia desain grafis, huruf, tanda baca dan juga angka juga disebut 

sebagai sebuah bentuk walaupun ketiganya merupakan simbol dari sebuah 

bahasa. Sama halnya dengan bentuk dasar, tipografi bisa menjadi sebuah 

bentuk lurus, lengkung, geometris ataupun organis. 

2.3.2. Typography 

Tipografi merupakan desain bentuk huruf yang dapat diaplikasikan kedalam 

media cetak dan layar (two dimensional) atau dalam media interaktif dan gerak 

(three dimensional). Terdapat 2 jenis dalam bidang ini, display type dan text type. 

Display type biasanya digunakan untuk tittles dan subtitles, subheadline dan 

headline juga heading dan subheading. Penggunaan display type lebih dominan, 

besar ataupun tebal. Penggunaan text type/body type, berfungsi sebagai isi konten 

paragraf, kolom atau keterangan (Landa, 2011, hlm. 44). Adams (2004) 

mengatakan, dalam pemilihan jenis huruf meruipakan sesuatu hal yang rumit. 
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Mempertimbangkan keterbacaan dan kata apa yang keluar saat diucapkan menjadi 

tantangan saat mengkombinasikan bentuk-bentuk huruf.  

 Landa (2014) menjelaskan klasifikasi tipografi berdasarkan gaya dan juga 

sejarahnya, diantaranya: 

1. Humanist/Old style 

Jenis ini berasal dari dari akhir abad kelima belas yang dulunya biasa 

digunakan untuk surat-menyurat. Beberapa contoh diantaranya: 

Garamond, Times New Roman dan Caslon. 

 

Gambar 2.16.  Old style 

 

2. Transitional 

Pada abad ke-18, terjadinya perubahan gaya tipografi dari gaya lama (old 

style) ke gaya yang  lebih modern, namun tidak meninggalkan karakter 

gaya lama nya. Contohnya: Baskerville dan Century. 
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Gambar 2.17.  Transition 

 

3. Modern 

Muncul pada akhir abad ke-18 dan awal dari abad 19. Gaya ini 

bertentangan dengan gaya lama (old style), namun tetap memiliki unsur 

gaya lama. Ciri dari gaya tipografi ini memiliki tebal-tipis pada badan 

hurufnya. Contohnya: Didot dan Bodoni 

 

Gambar 2.18.  Modern 

 

4. Sans Serif 

Diperkenalkan pertama pada awal abad ke-19. Ditandai dengan tidak 

adanya bagian serif pada anatomi huruf. Contohnya: Helvetica, Futura dan 

Frutiger. 
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Gambar 2.19.  Sans-Serif 

 

5. Slab Serif 

Dicirikan dengan adanya serif yang tebal. Diperkenalkan pada awal abad-

19. Contohnya: Clarendon dan Rockwell 

 

Gambar 2.20.  Slab Serif 

  

6. Script 

Ciri dari jenis tulisan ini ialah huruf yang bersambung dan miring. Jenis 

ini menyerupai tulisan tangan lebih fleksibel dan dinamis. 

 

Gambar 2.21.  Script 
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2.3.3. Grid 

Semua elemen visual, display type, text type, ilustrasi, elemen grafis, fotografi 

yang ada di media cetak ataupun digital, terorganisasi oleh sebuah grid. Grid 

merupakan alat bantu berupa struktur komposisi yang terdiri garis verical dan 

juga horizontal sehingga membentuk sebuah kolom dan margins. 

 

Gambar 2.22.  Modular Grid 

 

2.3.4. Color 

Warna merupakan elemen yang sangat kuat didalam sebuah desain. Warna 

terbentuk dari cahaya yang dipantulkan ke suatu permukaan atau objek (Landa, 

2014, hlm.23). Adam (2004) menambahkan, warna merupakan hal yang subjektif. 

Terdapat hubungan emosional antara seseorang dengan warna yang dilihatnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada saat melihat warna, persepsi akan terbentuk 

dan dapat mendeskripsikan seuatu objek yang dilihatnya.  
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Menurut Landa (2014), dalam menentukan warna, alangkah baiknya untuk 

mengetahui dasar sebuah warna, yaitu warna primer. Pada sebuah layar, warna ini 

ialah RGB (red, green, blue). Adams (2017), mengatakan 3 warna pirmer ialah 

merah, kuning dan biru (hlm. 13). Warna primer ini juga disebut dengan warna 

primer aditif karena apabila ketiga warna tersebut digabungkan akan 

menghasilkan warna putih atau cahaya putih. 

 

Gambar 2.23.  Additive Color 

  

Selain warna primer, terdapat juga warna sekunder, Adams (2017) 

menambahkan, warna sekunder merupakan hasil dari percampuran 3 warna 

primer (merah, biru, kuning) yang menghasilkan jingga, hijau, ungu (hlm. 14). 
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Gambar 2.24.  Primary & Secondary Color 

  

 

2.4. Graphic Standard Manual 

Menurut Hembree (2011), Graphic Standard Manual merupakan sebuah 

dokumen yang dirancang untuk menginformasikan dan dapat memastikan 

penggunaan logo serta komponen visual lainya secara tepat. Ia juga 

menambahkan, terdapat beberapa komponen yang ada didalam Graphic Standard 

Manual, yang pertama adalah Logo Construction, penjelasan mengeanai 

bagaimana logo ditempatkan, ukuran logo, serta hal yang tidak boleh dilakukan 

oleh logo tersebut. Selanjutnya, Color Usage, penggunaan warna dari sebuah 

identitas, harus sesuai dengan ketentuan yang ada, mulai dari warna logo hingga 

elemen visual lainya. Yang ketiga, Type Usage, menginformasikan penggunaan 

tipografi yang dipakai. Keempat, bagaimana cara mengolah kembali elemen 

visual yang sudah ditentukan. Yang terakhir, menginformasikan bagaimana 

sebuah identitas visual apabila diaplikasikan kesebuah dokumen atau dalam 

penggunaan lainya (hlm. 140-141). 
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