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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Brand 

Menurut Wheeler (2013) Akibat persaingan, perusahaan mencari cara untuk 

berhubungan secara emosional dengan konsumen menjadi tidak tergantikan dan 

memiliki hubungan seumur hidup. Brand yang kuat dapat bertahan di pasar. 

Konsumen menyukai brand, mempercayainya dan yakin terhadap superioritas, 

bagaimana suatu brand dipersepsikan dapat mempengaruhi kesuksesan terlepas 

dari suatu produk maupun perusahaan. (hlm. 2) 

 Davis (2009) menyatakan bahwa brand memiliki pengertian lebih luas 

dari logo dan nama. Sebuah brand merepresentasikan kepribadian sebuah 

perusahaan dan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Hubungan brand 

dengan konsumen memiliki berbagai cara antara lain dari apa yang dilihat dan 

didengar, melalui pengalaman langsung dengan brand, perasaan dan persepsi 

mengenai suatu perusahaan. Brand dapat bersifat tangiable (nyata) dan intangible 

(tidak nyata) sehingga dapat diaplikasikan ke semuanya (produk, organisasi, 

orang, bisnis, negara, bahkan pemikiran). 

Brand memiliki hubungan dengan bisnis, membangun suatu brand yang 

berkelanjutan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap cara kerja 

bisnis, organisasi atau masyarakat. Brand yang telah dibangun harus memiliki 

strategi agar bisnis dapat berjalan serta menentukan target audience dan nilai 

yang dimiliki. Sebuah brand dapat dikatakan sebagai bagian inti sebuah 

perusahaan 
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yang merepresentasikan aspirasi dan tujuan secara akurat serta merefleksikan 

bagaimana bisnis di mata karyawan maupun konsumen. 

Hubungan brand dengan masyarakat, fleksibelitas dan kemampuan untuk 

beradaptasi adalah kunci bagi setiap brand untuk bertahan dalam keadaan 

masyarakat dan pasar global yang selalu berubah. Namun ini tidak berarti setiap 

perusahaan harus merubah brand setiap memasuki keadaan ekonomi dan pasar 

yang baru, tetapi perusahaan dapat menyesuaikan posisinya ke target audience 

yang baru.  

Hubungan brand dengan perubahan, sebuah brand harus dapat menerima 

perubahan dalam trend masyarakat. Perubahan yang terlihat adalah dalam 

perkembangan teknologi dan media sosial. Perkembangan ini telah mengubah 

hubungan antara brand dengan audience di mana banyak brand yang sebelumnya 

berbicara langsung kepada audience beralih menjadi menarik mereka. (hlm. 12-

13) 

2.1.1. Fungsi Brand 

Wheeler (2013) menyatakan bahwa brand memiliki 3 fungsi utama 

1. Navigation 

Brand dapat membantu konsumen untuk memilih dari banyaknya pilihan yang 

tersedia sehingga dapat bersaing dengan kompetitor 

2. Reassurance 

Brand mengkomunikasikan keunggulan dan kualitas yang dimiliki sehingga 

meyakinkan konsumen bahwa mereka telah memilih pilihan yang tepat 
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3. Engagement 

Brand menggunakan citra, bahasa dan asosiasi yang mendorong konsumen untuk 

lebih mengenali brand tersebut 

2.1.2 Brand Positioning 

Menurut Keller (2008) brand positioning merupakan bagian penting dalam 

strategi marketing yaitu suatu tindakan dalam mendesain image suatu perusahaan 

yang berbeda dan bernilai sehingga memiliki tempat dalam benak konsumen. 

Kata positioning memiliki arti penempatan yang tepat dalam benak sekelompok 

konsumen atau segmentasi pasar sehingga mereka dapat memikirkan, memakai 

dan menginginkan sebuah produk. Brand positioning yang tepat dapat membantu 

strategi marketing untuk menjelaskan semua tentang keunikan serta perbedaan 

brand dibanding kompetitor dan alasan kenapa konsumen harus membeli dan 

menggunakan produk tersebut. Hal yang perlu diketahui antara lain: 

1. Siapa target konsumer 

2. Siapa kompetitor utama 

3. Bagaimana brand tersebut mirip dengan kompetitor 

4. Bagaimana brand berbeda dengan kompetitor 

Mengidentifikasi target konsumen adalah hal penting karena konsumen yang 

berbeda memiliki perbedaan terhadap pengetahuan brand sehingga memiliki 

persepsi dan pilihan masing-masing terhadap brand. Pasar merupakan tempat 

potensial konsumen yang memiliki ketertarikan, pendapatan dan akses terhadap 
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suatu produk. Market segmentation membagi pasar menjadi kelompok terpisah 

dengan konsumen yang sama dengan kebutuhan mirip.  

 Segmentasi dapat ditentukan menurut: 

1. Perilaku : status, tingkat penggunaan, kesempatan penggunaan, brand 

loyalty, manfaat yang dicari 

2. Demografis: pendapatan, umur, jenis kelamin, ras, keluarga 

3. Psikologis: nilai, pemikiran, sikap, aktifitas, gaya hidup 

4. Geografis: Regional, Internasional (hlm. 98-99) 

2.1.3 Brand Equity 

Menurut Tjiptono (2011) mendefinisi brand equity sebagai kumpulan asosiasi dan 

perilaku dari konsumen suatu brand yang memberikan peluang dalam 

meningkatkan volume penjualan yang besar dibandingkan jika tidak memiliki 

nama merek/brand. Dipengaruhi oleh pengetahuan dan respon konsumen pada 

pemasaran sebuah brand, preferensi dan persepsi konsumen secara individual. 

(hlm. 39)   

Tjiptono (2011) mengukitp dari Aaker bahwa konsep brand equity 

berdasarkan relasi antara pelanggan dan merek (consumer-oriented definition), 

brand equity dapat bernilai bagi perusahaan maupun konsumen yang 

diintegrasikan melalui dimensi perilaku konsumen. (hlm. 96). 

 Davis (2009) menamahkan nilai suatu brand mengacu pada ekuitas 

(equity) brand tersebut, hal tersebut ditentukan oleh berbagai pengaruh dan faktor 

yang dapat meningkatkan nilai pasar brand. Hal ini penting untuk seluruh bisnis 
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dalam menentukan nilai brand saat brand tersebut dibeli, dijual maupun dilisensi 

serta membuka peluang bisnis melalui investasi. (hlm. 122) 

2.1.3.1.Elemen Brand Equity 

Aaker menjelaskan dari segi sudut pandang dan strategi perusahaan dengan 

landasan utama perilaku konsumen kedalam 4 elemen brand equity menurut 

antara lain: 

1. Brand Awareness 

Tingkat kesadaran, mengingat dan kemampuan untuk mengenali yang dimiliki 

konsumen terhadap suatu merek terhadap produk, barang, jasa maupun kelompok 

tertentu. Konsumen dapat mengkaitkan nama merek dan menjadikan sebagai top 

of mind. 

2. Perceived Quality 

Penilaian subjektif konsumen terhadap keunggulan dan superioritas merek suatu 

produk, barang, jasa maupun kelompok yang menyeluruh sehingga menjadikan 

suatu merek lebih unggul dibandingkan kompetitor lainnya. 

3. Brand Associations 

Merupakan segala hal yang berkaitan dengan memori terhadap sebuah merek 

produk, barang, jasa maupun kelompok. Brand Association memiliki keterkaitan 

dengan brand image di mana memiliki arti asosiasi suatu merek akan semakin 

kuat berdasarkan pengalaman dan keyakinan terhadap merek tersebut. 
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4. Brand Loyalty 

Kesetiaan yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek sehingga memilih merek 

tersebut dibandingkan merek lainnya serta menciptakan keterkaitan antara merek 

dengan konsumen.  

Keller menjelaskan elemen brand equity dari perspektif perilaku konsumen 

yang dikembangkan berbasis pelanggan dengan asumsi kekuatan merek pada 

yang dipelajari, dilihat, dirasakan dan didengarkan konsumen antara lain :  

1. Brand Salience 

Berkaitan dengan brand awareness yaitu seberapa mudah dan sering sebuah 

merek dikenali. Brand Awareness bukan mengenai konsumen mengetahui nama 

atau pernah melihat merek melainkan mengkaitkan merek (nama, logo, simbol, 

dan sebagainya) dalam memori konsumen  

2. Brand Performance 

Kemampuan yang dimiliki produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen antara lain reliabilitas, efektivitas, efisiensi, empati layanan, model, 

desain dan harga. 

3. Brand Imagery 

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan psikologis melalui pengalaman terhadap 

merek. 

4. Brand Judgments 

Terbentuk berdasarkan pendapat serta evaluasi konsumen yang meliputi aspek 

kualitas, kredibelitas, pertimbangan dan keunggulan 
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5. Brand Feelings 

Aspek emosional melalui reaksi secara emosional konsumen terhadap merek 

berupa perasaan 

6. Brand Resonance 

Ditunjukkan berdasarkan relasi konsumen dengan merek melalui kekuatan 

psikologis antara konsumen dan merek (pembelian secara berulang, usaha untuk 

mengetahui merek dan sebagainya) yang menciptakan loyalitas behavioral. 

Model Aaker dan Keller memiliki kesamaan bahwa brand equity tercermin dari 

nilai tambah suatu produk melalui hasil investasi pemasaran pada merek. 

(Tjiptono, 2011, hlm. 96-102). 

2.2. Identitas Visual  

Menurut Kartika dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa identitas visual adalah 

aset potensial dalam mengkomunikasi nama brand dan posisi di pasar serta cara 

efektif untuk masuk ke dalam pikiran masyarakat. Identitas visual dapat 

mengikuti evolusi visual dengan ketentuan tidak merubah sifat dan prinsip dasar 

brand sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. (hlm. 23-27). 

Menurut Landa (2011) identitas visual merupakan artikulasi visual dan 

verbal dari sebuah brand termaksud pengaplikasian desain yang tepat seperti logo, 

kartu nama, kop surat dan website, dalam pengaplikasiaanya disebut brand 

identity, branding dan corporate identity. Dasar dari seluruh identitas visual 

adalah logo, sebuah simbol unik yang dapat dikenal. Setiap saat orang melihat 

logo dari sebuah brand atau kelompok, orang tersebut dapat secara langsung 

mengenali dan mengidentifikasi wujud yang direpresentasikan. (hlm. 240). 
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Landa menambahkan beberapa jenis identitas visual atau branding 

projects antara lain : 

1. Perusahaan, produk, jasa dan kelompok baru 

2. Perubahan nama 

3. Revitalisasi agar tetap relevan melalui perancangan ulang identitas visual 

agar memiliki tempat di pasar 

4. Revitalisasi untuk memastikan kesuksesan yang berkelanjutan 

5. Reposition: melalui perancangan ulang logo lama untuk mendefinisikan 

kembali brand yang telah ada dengan target audience yang berbeda atau 

menambahkan target audience yang baru 

2.2.1. Tujuan Identitas Visual 

Landa (2011) menyatakan dalam mengkomunikasikan arti, value dan relevan bagi 

target audience, identitas visual memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Recognizable 

Bentuk dan wujud dapat mudah dikenali dan teridentifikasi oleh masyarakat.  

2. Memorable 

Memiliki bentuk, wujud dan warna yang menarik, tidak biasa dan berkesan dalam 

pikiran masyarakat 

3. Distinctive 

Nama, bentuk, wujud dan warna memiliki karakteristik dan kesatuan yang 

menjadikan pembeda dengan kompetitor lain. 

 

Perancangan Ulang Identitas..., Paula, FSD UMN, 2018



13 

 

4. Sustainable 

Nama, bentuk, wujud dan warna dapat bertahan dan bersaing dalam jangka waktu 

yang lama 

5. Flexible / Extendible 

Nama, bentuk, wujud dan warna fleksibel untuk diaplikasikan ke berbagai media 

sehingga berkembang secara luas. 

Wheeler (2013) menambahkan 3 peran identitas visual bagi perusahaan: 

1. Mempermudah konsumen untuk membeli atau memilih suatu produk, jasa, 

dan perusahaan. Memiliki identitas visual dapat mempermudah suatu 

perusahaan untuk dikenali terlepas dari seberapa besar dan lokasi 

perusahaan tersebut akan langsung dikenali. Jika didukung dengan citra 

yang profesional maka kesuksesan dipastikan dapat diraih. Identitas visual  

dapat membantu dalam mempersepsikan dan membedakan perusahaan 

dari kompetitor. Dengan sistem yang baik dapat meyakinkan konsumen 

untuk memahami wajah dan keunggulan persuhaan tersebut bahkan 

menciptakan kepercayaan dan loyalitas. Identitas visual yang efektif 

memperhatikan penggunaan nama yang mudah diingat atau unik serta 

desain kemasan untuk produk. 

2. Mempermudah bagian sales untuk menjual. Tidak terlepas dari CEO suatu 

perusahaan besar yang mengkomunikasikan visi baru, pengusaha baru 

yang melakukan pitching, semua memiliki kebutuhan untuk menjual. 

Organisasi sosial atau pencarian dana yang tidak mengutamakan 

keuntungan material tidak terlepas dari kebutuhan untuk menjual. Identitas 
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visual yang memiliki strategi yang baik dapat mencapai ke semua target 

audience ,memahami dan membangun kesadaran sebuah perusahaan dari 

keunggulan yang dimiliki. 

3. Mempermudah dalam membangun brand equity. Sebuah brand dan 

reputasi perusahaan merupakan bagian yang penting dari aset suatu 

perusahaan. Perusahaan kecil dan non profit juga membutuhkan brand 

equity. Kesuksesan mereka bergantung kepada kemampuan untuk 

menciptakan awareness masyarakat, mempertahankan reputasi dan 

menguatkan nilai yang dimiliki. Identitas visual yang kuat dapat 

membangun brand equity melalui peningkatan recognition, awareness dan 

customer loyalty yang membantu perusahaan menjadi sukses. 

2.3. Logo 

Menurut Kartika dan Wijaya (2016) Logo adalah objek yang sangat mudah 

melekat dalam ingatan dan dapat didefinisikan banyak arti yang berbeda. Logo 

bukan perangkat komunikasi dan dapat berfungsi sebagai simbol dari apa yang 

disampaikan oleh perusahaan dan simbol dari persepsi konsumen yang muncul. 

Logo adalah visual asset yang paling penting dan perlu dikelola agar menjadi 

fleksibel dan ekspansif.  

Efektivitas sebuah logo didasarkan pada 6 faktor penting antara lain: 

1. Unik : memiliki kekhususan (khas) 

2. Visibility : mudah dilihat 

3. Adaptable: kemampuan beradaptasi 

4. Recognizeable: mudah dikenal 
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2.3.1 Tahap Perancangan Logo 

Menurut Wheeler (2013) dalam perancangan logo dilakukan dengan 5 tahap 

antara lain: 

- Conducting Research 

Dalam perancangan logo dibutuhkan pemikiran desain. Prioritas utama adalah 

pemahaman mengenai visi, misi, target audience, budaya, nilai, keunggulan, 

kelemahan, strategi marketing, tujuan dan tantangan yang dimiliki perusahaan. 

Riset dapat dilakukan dengan mencari tahu kebutuhan dan persepsi pemilik 

perusahaan, mengevaluasi brands yang sudah ada serta pemahaman terhadap 

pengalaman dari sudut pandang konsumen terhadap perusahaan, produk yang 

ditawarkan, tujuan perusahaan serta bagaimana perusahaan bertahan di tengah 

persaingan.  

- Clarifying Strategy 

Tahap ini menggunakan methodical examination dan strategic imagination. Hal 

ini berkaitan dengan analisis, penemuan, perpaduan dan kejelasan yang 

merupakan kombinasi dari pemikiran rasional dan kemampuan kreatif sehingga 

tercipta strategi terbaik yang tidak dimiliki perusahaan lain. Pada tahap ini 

perusahaan sudah memiliki positioning yang jelas, brand brief, kesepakatan, 

naming strategy, pesan yang akan disampaikan dan creative brief 

- Designing Identity 

Setelah melakukan tahap riset dan analisis, brand brief dapat ditentukan dan 

proses desain kreatif dapat dilakukan. Desain adalah suatu proses yang 
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memadukan suatu arti dan bentuk. Pada tahap logo dibuat berdasarkan creative 

brief melalui brainstorming atau pengembangan ide visual serta pembuatan logo 

berdasarkan kata kunci. 

- Creating Touchpoints 

Tahap ini merupakan pengembangan, penyempurnaan dan finalisasi logo, di mana 

konsep logo sudah ditentukan serta mulai muncul pemikiran untuk pengaplikasian 

desain logo.  

- Managing Assets 

Tahap ini merupakan bagian akhir dalam perancangan logo yaitu 

mengkomunikasikan logo terhadap karyawan, pembuatan Graphic Standard 

Manual atau cara pengaplikasian logo demi mempertahankan konsistensi logo 

serta membangun akuntabilitas. (hlm. 6) 

2.4. Elemen Desain Grafis 

2.4.1 Tipografi 

Menurut Kartika dan Wijaya (2015) tipografi merupakan bagian kosakata visual 

yang mengatur berbagai hal seperti font, skala, jarak antar huruf, jarak antar kata, 

jarak antar baris, efek, kualitas huruf, aspek keterbacaan, dan sebagainya. 

Penggunaan logo dan huruf berkaitan dengan tipografi yang mengatur cara 

membuat teks menjadi hidup. Penggunaan font komersil atau membuat font 

sendiri adalah pilihan yang dapat digunakan. Kaitan antara satu font dengan font 

yang lain penting untuk diperhatikan karena setiap font memiliki karakteristiknya 

tersendiri. (hlm. 36) 
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Menurut Sihombing (2010) dalam anatomi huruf terdapat terminologi 

dalam penamaan komponen visual dalam fisik huruf antara lain: 

1. Baseline: garis maya lurus horisontal sebagai batas bagian terbawah dari 

setiap huruf besar 

2. Capline: garis maya lurus horisontal sebagai batas bagian teratas dari 

setiap huruf besar 

3. Meanline: garis maya lurus horisontal yang menjadi batas dari bagian 

teratas dari badan huruf kecil 

4. x-Height: merupakan jarak ketinggian dari baseline sampai meanline. X-

height adalah tinggi dari badan huruf kecil 

5. Ascender: bagian dari huruf kecil yang memiliki posisi yang berada di 

antara meanline dan capline 

6. Descender: bagian huruf kecil yang memiliki posisi tepat berada di bawah 

baseline (hlm. 13) 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Anatomi Huruf 

(Sumber : http://i43.tinypic.com) 
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Terdapat 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam tipografi antara lain : 

1. Legibility 

Legibilty merupakan kualitas suatu huruf dalam tingkat ketermudahan huruf 

tersebut untuk dikenali. Hal ini dipengaruhi oleh tampilan bentuk huruf, 

ukuran serta penataannya dalam sebuah naskah. Suatu huruf dikategorikan 

legible saat karakter-karakternya dapat dengan mudah dikenali dan dibedakan 

dengan jelas.  

2. Readability 

Readability merupakan tingkat keterbacaan sebuah teks. Teks yang termaksud 

readable memiliki ketermudahan untuk dibaca secara keseluruhan. Legibility 

menyangkut kejelasan karakter huruf sedangkan readability keseluruhan teks 

yang disusun dalam suatu komposisi. (hlm. 165) 

Sihombing (2010) mengklarifikasikan huruf kedalam beberapa bagian: 

1. Old style 

Memiliki karkteristik typeface yang lebih presisi, lebih lancip dan kontras serta 

berkesan ringan menjauhi bentuk tulisan tangan. Contoh: Garamond 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890(.,”;:!?) 

Gambar 2.7. Old style 

(Sumber : Tipografi dalam Desain Grafis, Danton Sihombing, 2010) 
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2. Transitional 

Typeface dengan gaya baru dengan perhitungan dan prinsip matematika. 

Kelompok ini disebut Transitional karena berada diantara Old style dan Modern. 

Contoh: Baskerville 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890(.,”;:!?) 

Gambar 2.8. Transitional 

(Sumber : Tipografi dalam Desain Grafis, Danton Sihombing, 2010) 

3. Modern 

Menghilangkan atau lepas dari sifat kaligrafis pendahulunya. Memiliki ciri  

berkesan buatan Mesir dan presisi. Contoh: Bodoni 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890(.,”;:!?) 

Gambar 2.9. Modern 

(Sumber : Tipografi dalam Desain Grafis, Danton Sihombing, 2010) 

4. Egyptian/ Slab Serif 

Gaya Slab serif awalnya digunakan sebagai display type dengan tujuan menarik 

perhatian pembaca poster iklan dan flyer. Nama egyptian sendiri berasal dari 

bentuknya yang berkesan berat dan horisontal mirip dengan gaya seni Mesir kuno. 

Contoh: Century Expand 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890(.,”;:!?) 

Gambar 2.10. Egyptian/ Slab Serif 

(Sumber : Tipografi dalam Desain Grafis, Danton Sihombing, 2010) 
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5. Contemporary/ Sans serif 

Sans serif memiliki arti tanpa serif, awalnya huruf ini tidak populer di masyarakat 

karena tidak trendi sehingga dianggap lucu atau aneh. Pada awal abad ke 20 huruf 

ini mulai diminati saat desainer menolak nilai-nilai lama dan mencari bentuk 

ekspresi baru. Contoh: Helvetica 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890(.,”;:!?) 

Gambar 2.11. Contemporary/ Sans serif 

(Sumber : Tipografi dalam Desain Grafis, Danton Sihombing, 2010) 

6. Display/ Dekoratif 

Gaya ini muncul pada awal abad 19, pada masa itu huruf ini digunakan untuk 

dunia periklanan dengan tujuan menarik pembaca. Huruf ini terdapat ornamen 

yang indah dan memiliki ukuran huruf yang besar. Legibility bukanlah faktor 

penting dalam gaya ini karena yang diutamakan adalah keindahan. Segala 

typeface lama maupun baru yang tidak termasuk dalam kategori lain merupakan 

bagian dari Display/ Dekoratif. Contoh: Rosewood 

Gambar 2.12. Display/ Dekoratif 

(Sumber : Tipografi dalam Desain Grafis, Danton Sihombing, 2010) 
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7. Script 

Memiliki bentuk yang mirip dengan tulisan tangan seperti goresan pena atau kuas 

kaligrafi. Bentuk dari huruf ini saling menyambung dengan ukuran kecil.  

Contoh: Brush Script (hlm. 158) 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890(.,”;:!?) 

Gambar 2.13. Script 

(Sumber : Tipografi dalam Desain Grafis, Danton Sihombing, 2010) 

 

Supriyono (2010) menjelaskan varian dalam type family atau gaya (style) 

antara lain: 

1. Roman 

Versi roman dikategorikan sebagai versi normal/ regular, merupakan typeface 

awal karena dalam suatu layout dibutuhkan emphasis, keterangan berbagai 

variasi. 

2. Italic 

Gaya ini memiliki kemiringan pada typeface yang dapat digunakan sebagai 

emphasis serta pendukung style roman. 

3. Bold 

Gaya bold adalah gaya yang sering digunakan sebagai emphasis karena memiliki 

ketebalan dan kuat untuk menonjolkan/ menekankan sebuah naskah. 
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4. Type Weight 

Merupakan tingkat ketebalan suatu karakter typeface yang dipengaruhi oleh 

ketebalan stroke. Terbagi menjadi beberapa variasi misalnya light, black, semi 

bold, extra light, ultra black, dan sebagainya. 

5. Type Width 

Merupakan tingkat lebar dan sempit typeface yang dipengaruhi oleh stroke yang 

dilihat dari ukuran lebar sisi horisontal. Style width yang paling dikenal adalah 

condensed (ditekan dari kiri kanan) dan extended (ditekan dari atas bawah).  (hlm. 

38) 

2.4.2 Layout 

Menurut Ambrose dan Harris (2011) layout merupakan susunan berbagai elemen 

desain yang memiliki hubungan dengan ruang yang digunakan sesuai nilai 

estetika serta segala sesuatu yang berhubungan dengan grid, struktur, hirarki dan 

ukuran spesifik. Ini dapat diartikan bahwa layout digunakan untuk mengatur suatu 

informasi dan memfasilitasi kreativitas. (hlm. 9) 

1. Grid 

Grid adalah posisi yang memuat elemen desain secara teratur dalam membantu 

pengambilan keputusan. Penggunaan grid dapat menghasilkan pendekatan yang 

baik dan akurasi yang tepat terhadap penempatan elemen halaman dari segi 

ukuran dan komposisi. Grid terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 
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1. Symmetrical Grid 

Penggunaan margin yang seimbang dan proposional dengan tujuan mengatur 

informasi sehingga dapat disediakan secara seimbang dalam halaman spread. 

- Symmetrical  Single Column Grid 

Text yang terdapat pada single column dapat sulit terbaca karena akan kesulitan 

untuk menemukan baris berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Symmetrical Single Column Grid 

(Sumber : Basic Design Layout, Gavis Ambrose dan Paul Harris, 2011) 

- Symmetrical Two Column Grid 

Menggunakan perbandingan besar 2 kolom yang memiliki ukuran yang sama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Symmetrical Two Column Grid 

(Sumber : Basic Design Layout, Gavis Ambrose dan Paul Harris, 2011) 
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- Five Column Grid 

Dapat digunakan sebagai penyedia informasi seperti kontak, glosaris dan data 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Five Column Grid 

(Sumber : Basic Design Layout, Gavis Ambrose dan Paul Harris, 2011) 

- Module Based Grid 

Module Based Grid disusun dari bentuk persegi yang ukurannya sama 

sehingga elemen dapat diposisikan secara fleksibel. Setiap modul memiliki 

margin dengan ukuran yang sama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Module Based Grid 

(Sumber : Basic Design Layout, Gavis Ambrose dan Paul Harris, 2011) 
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2. Asymmetrical Grid 

Menggunakan layout yang sama dalam halaman spread dengan kemungkinan 

menggunakan satu kolom yang lebih sempit dibandingkan kolom lainnya pada 

satu sisi halaman (biasanya pada bagian kiri). Ini memberi kesempatan untuk 

berkreativitas dengan mempertahankan keseluruhan konsistensi desain. Kolom 

dapat digunakan sebagai caption, notes, atau elemen lainnya. (hlm. 27-39) 

- Asymmetrical Column Based Grid  

Menggunakan perbandingan besar 2 kolom yang yang berbeda ukurannya, kolom 

yang lebih besar biasa digunakan sebagai body text dan kolom dengan ukuran 

lebih kecil berisikan instruksi pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Asymmetrical Column Based Grid 

(Sumber : Basic Design Layout, Gavis Ambrose dan Paul Harris, 2011) 
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2. Hirarki 

Hirarki dalam suatu halaman adalah bagian visual yang logical dan teratur yang 

menjadi panduan dari heading yang diikuti dengan body text. Menunjukkan 

tingkat kepentingan melalui ukuran dan style tipografi yang digunakan. Biasanya 

dengan menggunakan style dan ukuran yang beda terhadap font family yang sama, 

misalnya menggunakan bold untuk judul, roman untuk body text, italic untuk 

captions  (hlm. 85) 

3. Structure/ Unstructure 

Layout berkaitan dengan penataan struktur elemen dalam suatu halaman sehingga 

halaman tersebut dapat secara efektif berkomunikasi dengan pembaca. Tidak 

berstruktur juga dapat efek yang baik dalam menyampaikan desain dengan 

karakteristik tertentu walaupun ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu tipe 

struktur. Unstructure designs dapat menjadi visual yang kreatif dan sulit diatur 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. (hlm. 143) 

2.4.3 Warna 

Menurut Sherin (2011) warna adalah elemen yang paling kuat seorang desainer 

dalam mengkomunikasikan suatu pesan. Warna dapat menjadi simbol sebuah ide, 

menyampaikan suatu arti dan hubungan kultur. Hubungan warna yang baik dapat 

menjadi penentu seseorang dalam membeli suatu produk atau menggunakan jasa. 

Dalam menarik perhatian konsumen dan mengkomunikasikan informasi di 

lingkungan yang penuh dengan visualisasi warna memiliki peran yang penting. 
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 Warna terdiri dari berbagai aspek antara lain: 

1. Hue adalah pembagian warna berdasarkan nama warna, terdapat warna 

yang disebut sebagai warna primer yaitu merah, biru dan kuning. Warna 

sekunder adalah campuran dari dua warna primer dan warna tersier adalah 

campuran antara warna primer dan warna sekunder. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Model Subtraktif berdasarkan warna primer 

(Sumber : Design Elements: Color Fundamentals, Aaris Sherin, 2011) 

Perubahan frekuensi dalam warna primer akan mempengaruhi mata dalam 

melihat warna baru. Cahaya juga memiliki pengaruh bagaimana persepsi 

terhadap suatu warna.  

2. Saturation adalah intensitas suatu warna, intensitas suatu warna membuat 

warna menjadi tajam, jelas dan cerah tanpa menggunakan warna putih dan 

hitam. 

3. Value adalah tingkat gelap dan terangnya suatu warna yang merupakan 

sarana penting dalam menjadikan emphasis dan membuat hirarki visual 

dalam suatu komposisi. Warna yang berdiri sendiri lebih kuat daripada 
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value. Value adalah salah satu cara terbaik untuk menciptakan desain yang 

kontras. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Value & Intensity 

(Sumber : Design Elements: Color Fundamentals, Aaris Sherin, 2011) 

 

4. Color Temperature adalah kekuatan, ukuran dan derajat suatu warna yang 

dibedakan menjadi warm hues (warna hangat) dan cool hues (warna 

dingin) (hlm. 10-18) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Color Temperature 

(Sumber : Design Elements: Color Fundamentals, Aaris Sherin, 2011) 

Sherin (2011) menyatakan beberapa kombinasi yang terdapat pada warna: 

1. Complementary: dua warna yang terletak bersebrangan di color wheel  
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2. Split Complementary: memilih 1 warna dan 2 warna diantara warna yang 

terletak disebrangnya  

3. Analogus Combination: 3 warna yang memiliki posisi bersebelahan 

4. Triad Harmonies: 3 warna dengan jarak sama jauh dalam color wheel  

5. Tetrad Combination: terdiri dari 4 warna yaitu gabungan komplementer 

atau split complementer (hlm. 19-21) 

Menurut Sherin (2011) warna memiliki arti dan dapat mempengaruhi emosi, 

psikologi warna memiliki hubungan teori dan praktis bagi desainer dalam 

berkomunikasi secara efektif dengan audience dengan mengembangkan efek 

psikologi dengan persepsi terhadap warna. (hlm. 78) 

Hendratman (2017) menjelaskan makna warna antara lain: 

1. Merah: emosi yang kuat, energi, keberanian, perjuangan, kemauan, 

kehangatan, aktif, bahaya dan menambah nafsu makan 

2. Biru: kooperatif, tenang, terpercaya, teknologi, keamanan, keteraturan 

3. Hijau: alami, sehat, penyembuhan, kecerdasan, rileks, pertumbuhan 

4. Kuning: menonjol, akrab, spontan, semangat, ceria, harapan, serakah, 

pengecut 

5. Ungu: spritual, elegan, kebangsawanan, fantasi, misteri, keangkuhan, 

raja, premium, fleksibel 

6. Jingga: energi, semangat, segar, kemajuan, kesenangan, keseimbangan, 

hangat, ramah, kreatif 

7. Pink: kasih sayang, cinta, lembut, feminim, sukacita, kekanakan 
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8. Coklat: tenang, kenyaman, daya tahan, antik, kekuatan, membumi, 

tenang, matang, handal, kuno, konvensional 

9. Abu-abu: netral, keamanan, kehandalan, kesederhanaan, kedewasaan, 

milenium, stabil 

10. Putih: suci, bersih, tepat, sederhana, kosong, damai, takut 

11. Hitam: kuat, kepatuhan, kemakmuran, canggih, anggun, klasik, baru, 

formal kejahatan, misteri, mistik, berduka (hlm. 161-170) 

2.4.4 Prinsip Desain 

Menurut Supriyono (2010) prinsip dalam desain merupakan kaidah visual dalam 

merancang komposisi layout yang harmonis. Penyusunan elemen desain berkaitan 

dengan kreativitas dan ide perancangan. Terdapat beberapa prinsip dalam desain 

antara lain: 

1. Keseimbangan (Balanced) 

Keseimbangan merupakan pembagian berat yang sama antara visual dan optik. 

Komposisi desain dikategorikan seimbang jika objek bagian kanan dan kiri 

memiliki kesan sama berat. Dalam menciptakan keseimbangan dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan yaitu membagi sama berat bagian kiri dan kanan atau atas 

dan bawah secara simetris (keseimbangan formal) dan penyusunan elemen desain 

yang tidak sama antara sisi kanan dan kiri tapi dapat mencapai keseimbangan 

(keseimbangan asimetris). Keseimbangan asimetris memiliki visualisasi yang 

dinamis, variatif dan tidak formal sementara keseimbangan formal memiliki 

visualisasi yang kokoh dan stabil. 
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2. Tekanan (Emphasis) 

Prinsip ini merupakan bagian dalam penyampaian informasi penting dengan 

menonjolkan elemen visual secara kuat dan mencolok. Terdapat beberapa cara 

untuk melakukan penekanan yaitu menggunakan warna yang mencolok, 

menggunakan huruf sans serif atau gambar dengan ukuran besar dan dibuat 

berbeda dari elemen lainnya karena harus menarik perhatian. Focal point atau 

center of interest melaui elemen visual dapat dilakukan dengan: 

a. Kontras: objek yang ingin ditonjolkan dibuat berbeda dibandingkan 

elemen lainnya 

b. Isolasi Objek: memisahkan objek dari kumpulan objek lainnya sehingga 

objek yang terpisah akan menarik perhatian 

c. Penempatan Objek: objek yang diletakkan di tengah bidang akan menjadi 

focal point 

3. Irama (Rhythm) 

Merupakan pola layout melalui susunan elemen visual yang dilakukan secara 

berulang. Irama visual dapat dicapai dengan menggunakan repitisi dan variasi. 

Repitisi merupakan irama yang disusun secara berulang dan konsisten sedangkan 

variasi adalah pengulangan elemen visual yang diikuti dengan perubahan bentuk, 

ukuran dan posisi. Penyusunan elemen yang teratur menciptakan kesan statis 

sedangkan pergantian ukuran, jarak dan posisi elemen visual menciptakan suasana 

dinamis.  
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4. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan bagian penting dalam prinsip desain. Kesatuan dapat dicapai 

dengan beberapa cara: 

a. Menggunakan warna, bidang, grid, garis dan elemen yang sama secara 

berulang pada setiap halaman 

b. Menggunakan jenis typeface yang seragam untuk judul, caption dan body 

copy 

c. Menggunakan unsur visual yang memiliki kesamaan tema, bentuk dan 

warna 

d. Tidak menggunakan jenis variasi huruf dengan ukuran dan style yang 

banyak (hlm. 88-97) 

2.5. Fotografi 

Menurut Kartika dan Wijaya (2016) fotografi adalah sebuah proses menghasilkan 

gambar dengan menggunakan kamera. Fotografi berperan penting sebagai media 

komunikasi untuk menyampaikan pesan, merancang publikasi komersial dan 

membentuk citra perusahaan. (hlm. 19) 

 Dharsito (2015) menyatakan dalam fotografi setidaknya ada tiga perspektif 

antara lain : 

1. Sudut Pandang Normal, sudut pandang paling umum digunakan terkadang 

disebut sebagai eye level. Istilah ini digunakan pada foto dengan sudut 

pandang yang sama dari posisi mata normal. 
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2. Low Angle, disebut juga sebagai worm’s eye view atau frog view. 

Pengambilan gambar diambil dari sudut rendah. Menimbulkan kesan kuat, 

tinggi dan megah. 

3. High Angle, disebut juga bird’s eye view merupakan sudut kamera dengan 

posisi lebih tinggi dari objek. (hlm. 20-21) 

Depth of Field (DOF), memiliki arti kedalaman ruang, merupakan jarak antara 

titik terdekat dan titik terjauh objek pada gambar yang masih tampak fokus. Objek 

lain yang berada di luar DOF tersebut menjadi kabur atau blur (hlm. 44-45) 

2.6. Penerapan Identitas Visual 

2.6.1 Graphic Standard Manual 

Menurut Kartika dan Wijaya (2015) Graphic Standard Manual (GSM) 

merupakan seperangkat sistem mengenai panduan yang dibuat untuk perusahaan 

sehingga memudahkan dalam pengaplikasian desain. Panduan ini berisikan 

mengenai visi & misi perusahaan, konsep perancangan identitas visual, 

penggunaan ruang kosong pada logo, pengaplikasian logo yang baik, font yang 

digunakan dalam hubungannya dengan identitas dan contoh pengaplikasian ke 

berbagai media online dan offline. Standar merek harus mempertahankan 

relevansi logo sehingga memiliki standar merek dengan fondasi yang kuat. (hlm. 

35) 

2.6.2 Media 

Media identitas visual antara lain: 

1. Kartu Nama: perangkat bisnis yang menunjukkan identitas dan image 

perusahaan. 
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2. Kop Surat dan amplop: sarana memperkenalkan perusahaan yang memuat 

logo, alamat, telepon, e-mail, dan alamat website 

3. Interior dan Exterior: papan nama, banner, display dan sebagianya 

4. Merchandise: dapat berupa mug, topi, tas, dan sebagainya 

5. Digital: website, online banner, e-mail dan aplikasi lainnya 

6. Produk dan kemasan 

7. Iklan dan promosi 

8. Media kreatif lainnya (hlm. 33) 
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