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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Identitas Visual 

2.1.1.   Definisi Identitas Visual 

Menurut Landa (2011) pada zaman ini dimana terjadi perdagangan yang kompetitif 

di seluruh dunia, berbagai merek tersedia dari segala kategori produk maupun jasa. 

Suatu perusahaan wajib memiliki suatu identitas brand, agar perusahaan tersebut 

memiliki ciri khas dan dapat bekomunikasi dengan konsumen secara jelas dan 

konsisten. Begitu juga dengan organisasi maupun organisasi sosial memerlukan 

identitas visual yang menarik dan memiliki keterikatan. (hlm. 240) 

 Identitas visual menurut Landa (2011) adalah suatu bentuk penyampaian 

secara visual dan verbal dari suatu brand atau kelompok. Hal ini termasuk dalam 

semua pengaplikasian desain yang sesuai, antara lain logo, kop surat, kartu nama, 

web dan sebagainya; termasuk juga dengan brand dan corporate identity. Agar 

dapat berfungsi dengan baik, identitas visual haruslah: 

1. Mudah dikenali. Wujud dari identitas visual harus mudah diidentifikasi dan 

diartikan. 

2. Mudah diingat. Komponen warna, bentuk, dan wujudnya harus terikat, unik, 

dan menarik. 

3. Berbeda. Bentuk, nama, dan elemen lainnya harus memiliki karakteristik 

yang unik yang membedakan satu perusahaan dengan kompetitornya. 
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4. Bertahan lama. Semua komponen bertahan lama dan masih relevan untuk 

jangka panjang. 

5. Fleksibel. Semua komponen harus dapat diaplikasikan dalam berbagai 

media, maupun jika suatu brand ingin membuat sub-brand atau brand 

extensions. (hlm. 241) 

2.1.2.   Fungsi Identitas Visual 

Dalam perusahaan, identitas visual merupakan suatu hal yang penting dikarenakan 

hal ini dapat menampilkan ciri khas dan karakteristik untuk membedakan dengan 

perusahaan lain. Menurut Wheeler (2009) identitas visual merupakan suatu 

investasi karena dengan adanya identitas visual pelanggan/konsumen dapat lebih 

mudah mencari dan membeli, menjadi tenaga penjual untuk menjual produk, dan 

mempermudah membangun nilai suatu brand.(hlm. 10) 

2.1.3.   Jenis-jenis Identitas Visual 

Menurut Landa (2011,hlm. 240) Identitas Visual dibagi menjadi beberapa macam: 

1. New company, product, service, or  group 

 

Gambar 2.1. Contoh Visual Perusahaan Baru 
(Sumber: http://safecarnews.com/wp-content/uploads/2017/07/nauto-logo.jpg) 
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2. Name change 

 

Gambar 2.2 Contoh Visual Mengubah Nama 
(Sumber: https://www.electronicproducts.com/Industrial/Business) 

 
3. Revitalization to stay relevant 

 

Gambar 2.3. Contoh Perubahan Visual agar Relevan 
(Sumber: http://www.thelogofactory.com/50-top-rebrands-logo-redesigns-2014/) 
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4. Revitalization to ensure continued success 

 

Gambar 2.4. Contoh Perubahan Visual Perusahaan Melanjutkan Kejayaan 
(Sumber: http://www.thelogofactory.com/50-top-rebrands-logo-redesigns-2014/) 

 
5. Reposition 

 

Gambar 2.5. Contoh Perubahan Visual Perusahaan Mengubah Segmentasi 
(Sumber: http://absolutevisual.blogspot.com/2010/07/ganti-logo-telkom-habiskan-rp-32-

miliar.html) 
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6. Merge of two brands or group 

Gambar 2.6. Contoh Perubahan Visual Perusahaan Bergabung 
(Sumber: http://www.thelogofactory.com/50-top-rebrands-logo-redesigns-2014/) 

 
2.1.4.   Strategi Perancangan Identitas Visual 

Landa (2011) mengatakan bahwa untuk membuat identitas visual diperlukan riset 

mengenai target pasar, brand audit, strategi, dan pemberian nama perusahaan. 

Dalam membuat identitas visual, ada standard yang menjadi acuan proses, sebagai 

berikut: 

 

Agar dapat membuat identitas visual terdapat empat komponen yang penting agar 

setiap komponen dapat saling berhubungan yaitu logo, warna, bentuk, dan tipografi. 

Sedangkan untuk membuat identitas visual yang koherensi secara verbal 

dibutuhkan beberapa komponen, antara lain: 
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1. Strategi  

2. Logo 

3. Tagline 

4. Look and feel 

5. Typeface 

6. Signature 

7. Tone of voice 

8. Attitude of imagery and copy 

9. Descriptive writing (hlm. 145) 

Ditambahkan oleh Landa (2011) untuk membuat identitas visual yang 

koherensi, desain tersebut memiliki 4 kunci, yaitu: 

1. Warna: pengakuan dan nilai merek dapat terbangun melalui warna. 

2. Logo: suatu logo yang baik dapat menggambarkan apa yang perusahaan 

tawarkan, membangun nilai merek, dan memberikan originalitas terhadap 

merek. 

3. Type: typeface yang baik dapat merepresentasikan merek tanpa adanya logo. 

4. Bentuk: bentuk yang digunakan pada logo dan typeface harus mempunyai 

karakteristik dan nilai dari perusahaan. 
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2.2.   Logo  

2.2.1.   Definisi 

Menurut Wheeler (2009, hlm. 50) Logo/brandmarks adalah suatu elemen visual 

yang di desain dari berbagai macam bentuk dan personality. Logo yang telah 

digunakan oleh perusahaan harus dapat menyampaikan karakter, target segmentasi, 

dan ekspetasi publik terhadap logo tersebut, sehingga tangkapan publik terhadap 

logo tersebut sesuai dengan citra yang diinginkan oleh perusahaan. 

2.2.2.   Jenis-Jenis Logo 

Wheeler (2009, hlm. 51) mengatakan bahwa logo memiliki beberapa macam, tetapi 

hal ini tidak membuat salah satu jenis menjadi lebih mudah atau susah dirancang. 

Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang 

dipengaruhi dari berbagai macam faktor, oleh karena itu yang terpenting adalah 

design solution terhadap permasalahan yang ada. Jenis-jenis logo yang terdapat 

dalam kehiduapn sehari-hari, antara lain: 

1. Wordmarks 

Logo jenis ini digunakan untuk menunjukkan nama dari perusahaan 

kedalam visual yang berbentuk teks, penyampain logo tersebut bisa berupa 

singkatan nama perusahaan maupun nama lengkap perusahaan. 
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Gambar 2.7. Contoh Logo Wordmarks 
(Sumber: http://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/tech-companies/netflix-logo) 

2. Pictorial Mark 

Logo jenis ini menampilkan bentuk visual secara langsung yang 

menjelaskan suatu objek, logo jenis ini umumnya disimplifikasi agar 

memiliki style tersendiri. 

 

Gambar 2.8. Contoh Logo Pictorial Mark 
(sumber: https://www.freepik.com/free-icon/apple-logo_748451.htm) 
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3. Emblems 

Jenis ini merupakan gabungan antara wordmark dan pictorial mark, kedua 

hal tersebut disatukan untuk menambah tingkat kredibilitas penyampaian 

citra. 

 

Gambar 2.9. Contoh Logo Emblems 
(Sumber: https://shimapa.deviantart.com/art/Starbucks-coffee-logo-psd-14548666) 

4. Abstract 

Jenis logo abstract merupakan jenis yang cara penyampaiannya berbeda dari 

pictorial mark, simbol yang digunakan merupakan penyatuan dari sebuah 

ide yang kompleks. Jenis logo ini sering mewujudkan ambiguitas. 

 

Gambar 2.10. Contoh Logo Abstract 
(Sumber: http://1000logos.net/pepsi-logo/) 
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5. Letterform 

Jenis logo ini mirip dengan word mark, logo ini didesain dengan 

menggunakan piktogram atau simbol. Fokus utama dari jenis logo ini adalah 

tetap terbaca sebagai teks namun tetapi persepsi yang ditimbulkan sebagai 

simbol juga tetap ada. 

 

Gambar 2.11. Contoh Logo Letterform 
(Sumber: http://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/iconic-brands/unilever-logo) 

 
6. Combination Mark 

Jenis logo ini merupakan penggabungan antara kata, simbol, dan gambar. 

  
Gambar 2.12. Contoh Logo Letterform 

(Sumber: http://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/iconic-brands/unilever-logo) 
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2.3.   Bentuk 

Menurut Anggraini dan Kirana (2014), di dalam desain komunikasi visual bentuk 

dibedakan menjadi tiga, antara lain: 

1.  Bentuk Geometrik 

Bentuk yang segala sesuatunya dapat diukur dan dibuat oleh manusia. 

Menurut Biederman (2012, hlm 65) bentuk rantai pada zaman dulu 

dianggap sebagai belengu atau perbudakan. kemudian rantai emas dapat 

dikaitkan sebagai surga dan bumi. 

2.  Bentuk Natural 

Bentuk yang dapat berubah dan bertumbuh secara ukuran serta dapat 

berubah-ubah dan berkembang, biasanya berasal dari alam. 

3.  Bentuk Abstrak 

Segala sesuatu yang kasat mata, tidak jelas, dan tidak berdefinisi. Apabila 

dalam bentuk seni, dapat berupa bentuk yang tidak sesuai dengan bentuk 

aslinya. 
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Gambar 2.13. Contoh Logo Letterform 

(Sumber: http://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/iconic-brands/unilever-logo) 

 

2.5.   Typeface 

Menurut Wheeler (2009, hlm. 132-133) dalam membuat suatu brand, pemilihan 

font harus tepat dan sesuai dengan ciri khas dan karakteristik brand tersebut. 

Konsistensi penggunaan tipografi dalam suatu brand merupakan hal yang penting. 

Dalam memilih tipografi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1. Menyampaikan perasaan dan mencerminkan positioning 

2. Dapat memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan aplikasi 

3. Dapat diaplikasikan ke berbagai ukurang 

4. Dapat diaplikasikan ke dalam hitam, putih, dan warna 

5. Berbeda dari kompetitor 

6. Dapat dibaca dengan baik 

7. Dapat menunjukkan kepribadian 
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8. Dapat bertahan lama 

9. Dapat merepresentasikan budaya.  

Menurut Landa (2011, hlm. 46-48) pengukuran sebuah font diukur dengan pica 

dan point. Pica adalah satuan yang digunakan untuk mengukur lebar dari suatu 

huruf. Ukuran yang digunakan sebagai display type adalah ukuran diatas 14 point. 

Untuk menunjang tulisan cukup jelas untuk dibaca, perlu juga diperhatikan kerning, 

wordspacing dan leading. 

Bedasarkan sejarah dan style nya, berikut merupakan beberapa style typeface 

yang ada hingga kini: 

1. Old Style 

 

Gambar 2.14. Contoh Old Style 
(Sumber: https://www.quora.com/What-are-good-examples-of-Old-Style-Transitional) 
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2. Transitional 

 

Gambar 2.15. Contoh Transitional 
(Sumber: http://typeandmusic.com/an-introduction-to-typographic-families/) 

3. Modern 

 

Gambar 2.16. Contoh Modern 
(Sumber: https://www.sitepoint.com/the-modern-typeface/) 

4. Slab serif 

 

Gambar 2.17. Contoh Slab Serif 
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(Sumber: http://www.gonzoblog.nl/2010/12/15/free-fonts-slab-serif-typefaces/) 

5. Sans serif 

 

Gambar 2.18. Contoh Sans Serif 
(Sumber: https://lh4.googleusercontent.com/) 

Jenis font sans serif lebih mudah dibaca serta ketika digunakan dalam lowercase, 

font sans serif di desain lebih dekat satu dengan yang lain dibandingkan huruf kapital 

sehingga alur baca lebih lancar hal ini membuat pembaca lebih mudah membaca huruf 

kecil. 

6. Gothic 

 

Gambar 2.19. Contoh Gothic 
(Sumber: http://www.callifonts.com/viewfontsbystyle/oldenglishgothic.html) 
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7. Script 

 

Gambar 2.20. Contoh Script 
(Sumber: http://www.1001fonts.com/script-fonts.html) 

 

8. Display 

 

Gambar 2.21. Contoh Display 
(Sumber: https://www.retrosupply.co/blogs/retrosupply-blog/45740673-50-free-retro-

and-vintage-fonts) 
 

2.4.   Warna 

Menurut Sherin (2012, hlm. 10-15) warna merupakan alat yang digunakan oleh 

para desainer untuk menarik perhatian dan mengkomunikasikan informasi didalam 

kepadatan visual environment. Warna dapat berperan sebagai wujud “tanda seru” 

yang mengartikan perhatian, selain itu warna juga digunakan untuk mencapai 

Perancangan Identitas Visual..., Leonardo, FSD UMN, 2018



20 
 

komposisi yang balance dan sebagai alat menyampaikan pesan. Beliau juga 

menambahkan warna terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut: 

1. Hue 

Merupakan nama lain dari warna, Hue dapat dibedakan oleh mata manusia 

yang disebut sebagai “the visible spectrum” dan tersusun dari berbagai 

warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru (warm and cool), ungu. 

 

Gambar 2.22. Contoh Hue 
(Sumber: http://www.wikiwand.com/en/Hue) 

2. Saturation 

Saturation merupakan tingkat kecerahan suatu warna kemudian menjadi 

pengukur kuat dan kemurnian dari hue. 

 

Gambar 2.23. Contoh Saturation 
(Sumber: https://shannon-brinkley.com/blogs/shannon-brinkley-studio-1) 
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3. Value 

Value adalah terang dan gelap suatu warna, hal ini sangat berpengaruh 

dalam membuat emphasis. 

 

Gambar 2.24. Contoh Value 
(Sumber: http://www.proko.com/basic-elements-shape-value-color-edge/) 

4. Color Temperature 

Merupakan tingkat warm atau cool dari suatu warna. Warna yang 

bertemperatur rendah  mengartikan warna yang hangat seperti kuning atau 

merah, sedangkan warna yang bertemperatur tinggi  mengartikan warna 

hijau atau biru. 
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Gambar 2.25. Contoh Color Temperature 
(Sumber: https://www.photographymad.com/pages/view/what-is-colour-temperature) 

Menurut Landa (2011, hlm. 20) warna memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Warna Primer 

Warna primer merupakan warna paling dasar yang digunakan untuk 

membentuk warna lainnya. 

a. Additive color adalah warna yang berfungsi pada layar monitor. 

Warna ini terdiri dari warna merah, biru, hijau dan kombinasi dari 

semua warna tersebut adalah warna putih. 
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Gambar 2.26. Contoh Additive Color 
(Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_color) 

b. Substractive color adalah Warna yang digunakan dalam 

percetakan/print, warna ini terdiri dari merah, kuning dan biru. 

Warna tersebut merupakan warna dasar dari campuran untuk 

membentuk warna lain. Warna substractive adalah cyan, magenta, 

yellow, dan black 

 

Gambar 2.27. Contoh Substractive Color 
(Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_color) 

2. Warna Sekunder 

Merupakan warna campuran yang dihasilkan dari campuran warna primer.  

Perancangan Identitas Visual..., Leonardo, FSD UMN, 2018



24 
 

 

Gambar 2.28. Contoh Warna Sekunder 
(Sumber: https://1.bp.blogspot.com/V3gwsdl_OdI/s1600/warna-sekunder-blogernas.png) 

2.5.   Grid 

Menurut Landa (2011) grid adalah panduan untuk membuat suatu struktur yang 

terbuat dari garis vertikal maupun horizontal yang saling memotong hingga 

membentuk sebuat kolom dan margin. Grid dapat digunakan untuk membuat 

kejelasan dan emphasize, membuat kerangka struktur yang dapat membuat 

kesinambungan, harmoni, kesatuan, dan arah baca dalam sebuah buku.  

 Dalam membuat grid diperlukan untuk memahami bagian-bagian dari grid 

sehingga grid dapat digunakan dengan baik. 
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Gambar 2.29. Contoh Anatomy Grid 
(Sumber: Landa, Graphic Design Resolution, hlm. 160) 

 Sehingga dalam merancang sebuah layout dapat menggunakan macam-

macam bentuk grid yang ada, antara lain: 

1. One-column grid 

Bentuk ini hanya terdapat satu kolom sehingga elemen visual seperti teks 

dan gambar dapat diletakan pada area tersebut. 

 
Gambar 2.30. Contoh One Column Grid 

(Sumber: Landa, Graphic Design Resolution, hlm. 161) 
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2. Multiple-column grid 

Dalam bentuk ini satu layout terbagi menjadi beberapa grid yang 

membentuk kolom-kolom yang dapat digunakan untuk meletakan elemen 

visual seperti text maupun gambar. Jumlah kolom yang dapat digunakan 

bervariasi seperti dua kolom, tiga kolom, empat kolom, dan seterusnya. 

 

Gambar 2.31. Contoh Multiple-Column Grid 
(Sumber: Landa, Graphic Design Resolution, hlm. 161) 

3. Modular grid 

Modular grid dibentuk dengan beberapa kolom, dengan modular grid 

digunakan untuk membuat komposisi yang lebih bervariasi karena elemen 

visual tidak hanya diletakan dalam satu kolom tapi bisa digabungkan 

dengan kolom disampingnya. 
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Gambar 2.32. Contoh Modular Grid 
(Sumber: http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/layout_grids.htm) 

2.6. Graphic Standard Manual 

Menurut Landa (2011, hlm. 245) graphic standard manual digunakan untuk 

memastikan konsistensi identitas desain dan logo yang akan diaplikasikan kedalam 

semua media, berikut dengan segala aturan yang harus ditaati agar sebuah brand 

mempunyai konsistensi dan penggunaannya sesuai. 

 Landa mengatakan dalam pengaplikasiannya, graphic standard manual 

memiliki pedoman yang harus dilakukan, antara lain: 

1. Menangani logo dengan baik dan konsisten. 

2. Menggunakan warna yang spesifik. 

3. Posisikan logo sesuai dengan spesifikasi yang berada dalam graphic 

standard manual. 

4. Memisahkan antara logo dengan text atau elemen visual lainnya. 

5. Gunakan tipografi yang spesifik sesuai dengan graphic standard manual. 

6. Gunakan tanda yang menandakan logo, tagline, nama produk, dan 

sebagainya. 
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7. Membatasi jumlah munculnya logo dalam satu bidang. 

8. Melindungi trademark. 

2.7.   Fashion Photography 

2.7.1.   Definisi 

Menurut Lara Jade (2012, hlm. 88) fashion photography adalah dalam melakukan 

pengambilan foto, yang menjadi objek utama bukanlah model melainkan pakaian 

yang digunakan oleh model. Keberadaan model hanya menjadi pendukung produk 

tersebut. Untuk mendapatkan fashion photography yang bagus, pakaian dan model 

harus tampak menonjol dan ditata dengan sangat baik. Hal ini dapat didukung 

dengan menggunakan properti, tempat, dan penataan. 

2.7.2.   Lighting 

2.7.2.1.   Natural Lighting 

Menurut Jade (2012, hlm. 62-65) Natural lighting merupakan sumber cahaya yang 

paling unik dan berbeda hal ini dikarenakan cahaya tersebut tidak dapat dikontrol 

oleh manusia. Dengan menggunakan natural lighting photographer dapat 

mendapatkan berbagai macam efek tergantung dengan waktu, cuaca dan musim. 

Untuk menguasai penggunaan natural lighting ada beberapa yang perlu diketahui, 

antara lain adalah warna temperatur cahaya, arah cahaya, dan tingkat keterangan 

kapan foto tersebut harus diambil. 

 Seorang photographer dapat memanfaatkan natural lighting untuk 

memperindah foto yang diambil, dengan memanfaatkan beberapa kondisi, antara 

lain: 

1. Backlight  
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2. Adding flare 

3. Direct to the light 

4. Weather permitting 

5. Overcast 

6. Raining/snowing 

7. Rim Light 

2.7.2.2.   Artificial Light 

Menurut Jade (2012, hlm. 74-81) artificial light merupakan penggunaan cahaya 

tambahan yang dibuat oleh manusia untuk membantu menerangkan objek foto. 

Penggunaan artificial light dapat bervariasi bedasarkan posisi lampu dan reflektor, 

antara lain: 

1. Hilight Set up 

 

Gambar 2.33. Contoh Hilight Set up 
(Sumber: Jade, Fashion Photography 101, hlm. 74) 
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2. Contrast 

 

Gambar 2.34. Contoh Contrast Set Up 
(Sumber: Jade, Fashion Photography 101, hlm. 75) 

3. Adding color gel 

 

Gambar 2.35. Contoh Adding Color Gel Set up 
(Sumber: Jade, Fashion Photography 101, hlm. 76) 
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4. Backlight 

 

Gambar 2.36. Contoh Backlight Set up 
(Sumber: Jade, Fashion Photography 101, hlm. 78) 

5. Rim light 

 

Gambar 2.37. Contoh Hilight Set up 
(Sumber: Jade, Fashion Photography 101, hlm. 79) 
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6. Natural light and artificial light 

  
Gambar 2.38. Contoh Natural and Artificial light Set up 

(Sumber: Jade, Fashion Photography 101, hlm. 81) 

 

2.8.   Graphic Standard Manual (GSM) 

Menurut Kartika dan Wijaya (2015, hlm 33-34), GSM merupakan suatu standard 

manual yang digunakan untuk mengatur pengaplikasian logo suatu perusahaan 

pada macam-macam media aplikasi perusahaan. Sehingga media yang akan 

menggunakan visual logo akan tetap konsisten, berelevansi dan menyampaikan 

identitas perusahaan dengan baik. Menurut Landa (2011, hlm 245), dalam graphic 

standard manual juga berisi berbagai pedoman tentang penggunaan tipografi 

untuk aplikasi yang berbeda-beda (cetak, digital, dan linkungan). 

 Selain itu, dalam GSM disampaikan juga apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan terhadap pengaplikasian logo serta warna khas perusahaan pada media 

aplikasi. GSM ini dibuat untuk semua desainer atau karyawan perusahaan yang 

mempunyai kepentingan mengenai visual perusahaan dan GSM ini juga dapat 

diperbaharui apabila diperlukan. 
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Gambar 2.39. Contoh GSM 1 
(Sumber: https://www.behance.net/gallery/4818435/Kereta-Api-Indonesia-(KAI)) 

 

Gambar 2.40. Contoh GSM 2 
(Sumber: https://www.behance.net/gallery/4818435/Kereta-Api-Indonesia-(KAI)) 
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