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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Brand 

2.1.1. Definisi 

Menurut Landa (2011) Branding merupakan proses untuk menciptakan merek, 

nama merek, dan identitas visual sebagai fungsi pembeda dengan perusahaan 

lainnya. Setiap brand memiliki logo, packaging, media promosi, dan iklan yang 

merupakan komponen untuk membantu keberhasilan brand mereka (hlm. 3). 

Wheeler (2013) menyatakan brand memiliki fungsi sebagai pembeda 

antara suatu merek dengan merek lainnya karena brand digunakan untuk 

membangun kesadaran masyarakat, menarik konsumen baru, dan memperluas 

loyalitas konsumen. Meurut Wheeler (2013) brand memiliki 3 fungsi utama yaitu 

(hlm. 2) : 

1.  Navigation 

Brand dapat membantu konsumen dalam memilih seuatu produk dan 

membedakan dari produk lainnya. 

2. Reassurance 

Konsumen yakin akan keputusannya untuk memilih suatu brand karena brand 

tersebut telah mengkomunikasikan kualitas dari produk atau jasa yang mereka 

hasilkan. 
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3.  Engagement 

Brand menggunakan citra, bahasa, dan asosiasi yang khas untuk mendorong 

konsumen mengidentifikasi suatu brand. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa brand merupakan proses untuk 

membentuk serta mengidentifikasi suatu produk atau jasa berupa nama dan 

identitas visual berupa logo, serta menjadi alat pembeda produk atau jasa 

perusahaan lainnya. 

2.1.2. Brand Awareness 

Kertamukti (2015) menyatakan brand awareness adalah konsumen dengan 

sukarela mengenali atau mengingat suatu brand. Tingkatan brand awareness yaitu 

(hlm. 95) : 

1. Unware of brand 

Merupakan tingkatan yang paling rendah karena konsumen tidak menyadari 

adanya suatu brand. 

2. Brand recognition 

Merupakan tingkat terpenting karena konsumen sadar dengan adanya suatu brand 

sehingga konsumen akan mempertimbangkan dalam melakukan pembelian. 

3. Brand recall 

Tingkat di mana konsumen akan mengingat suatu brand dengan sendirinya. 
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4. Top of mind 

Tingkat teratas di mana ketika konsumen ditanya secara langsung tanpa petunjuk 

dan ia mengucapkan suatu brand tertentu ketika perta kali mengucapkan brand 

tersebut merupakan top of mind. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Perceived Quality 

Menurut Kertamukti (2015) Preceived quality merupakan cerminan dari presepsi 

konsumen terhadap kesluruhan kualitas atau keunggulan produk atau jasa suatu 

perusahaan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Perceived quality memiliki 5 

nilai yaitu (hllm. 96) : 

1. Alasan membeli 

2. Kesan dari kualitas sebuah produk atau jasa dapat memberikan pengaruh 

penting bagi konsumen dalam membeli dan memilih. 

 

Gambar 2.1 Piramida Brand Awareness 

(https://johngudil.wordpress.com/2010/02/23/brand-awareness-overview) 
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3. Differensiasi / posisi 

4. Posisi suatu brand akan tercipta ketika konsumen secara langsung merasakan 

dan menggunakan produk atau jasanya. 

5. Harga optimum/premium 

6. Harga optimum  

Kesan pelanggan bahwa mereka mendapatkan produk atau jasa yang sesuai 

dengan apa yang mereka bayar. 

7. Meningkatkan minat distributor 

Dengan citra produk atau jasa yang berkualitas, distributor akan membantu 

memperluas distribusi produk atau jasa, dan distributor akan memperoleh 

keuntungan bila menjualnya dengan kualitas yang sama baiknya. 

8. Perluasan Merek 

Produk atau jasa yang melakukan perluasan merek dan memiliki kesan kualitas 

yang baik dapat memperoleh lahan pasar yang lebih besar. 

 

2.2. Identitas Visual 

2.2.1. Definisi 

Sebuah perusahaan dapat dikatakan “Faceless” jika perusahaan tersebut tidak 

memiliki identitas visual. Identitas visual dapat diibaratkan sebagai wajah karena 

identitas visual merupakan pembeda suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 
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Identitas visual dapat mencerminkan citra atau image yang ingin ditunjukan yang 

penyampaiannya diwakilkan oleh logo (Landa, 2011, hlm. 240). Kemudian ia 

membagi beberapa jenis dari perubahan identitas visual menjadi: 

1. Perubahan pada nama. 

2. Pembaharuan perusahaan, produk atau jasa. 

3. Perancangan ulang identitas visual karena menyesuaikan dengan keadaan 

target untuk menjaga agar tetap relevan. 

4. Mendesain ulang sebuah logo yang sudah ada atau merubah target segmentasi 

5. Mendesain ulang logo untuk menggabungkan dua perusahaan atau brand agar 

nilai dari suatu perusahaan atau brand yang baru dapat di representasikan ke 

dalam logo yang baru. 

Identitas visual merupakan media utama yang membedakan dengan brand 

lainnya serta dapat mempresentasikan visi atau misi suatu brand. Identitas visual 

tidak hanya logo, namun juga iklan, tipografi, warna, serta kemasan pada produk. 

(Wheeler, 2013, hlm. 4). 

Sehingga dapat disimpulkan bawha identitas visual merupakan cerminan 

citra atau image yang ingin ditunjukan oleh suatu brand kepada target dan 

penyampaiannya diwakilkan oleh logo, iklan, tipografi, warna, serta kemasan 

produk. 
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2.2.2. Tujuan Identitas Visual 

Wheeler (2013, hlm. 241) menyatakan bahwa identitas visual harus dapat: 

1. Mengkomunikasikan makna 

2. Menambah nillai 

3. Relevan dengan target pasar 

4. Diakui dan dikenali 

5. Menjadi kenangan karena bentuk dan warnanya 

6. Khas agar dapat dibedakan dari kompetitor 

7. Bertahan lama 

8. Fleksibel untuk berada dalam sebuah media 

2.2.3. Logo 

Landa (2011) menyatakan bahwa logo merupakan unsur visual mendasar yang 

menjadi bagian dari setiap pengaplikasian identitas visual suatu brand. Logo 

merupakan simbol untuk mengidentifikasi suatu brand dan mempresentasikannya. 

Logo dapat dibagi menjadi kategori yaitu (hlm. 247) : 

1. Logotype / Wordmark 

Logo dirancang untuk mempresentasikan nama produk atau perusahaan dengan 

typography atau lettering, bentuknya tidak hanya unik namun harus memiliki 
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keterbacaan (readability) yang baik (hlm. 247). Contoh: Nescafe, Supreme, atau 

Disney. 

 

 

 

 

2. Lettermark 

Menurut Landa (2011, hlm. 247) logo dirancang berdasarkan inisial dari suatu 

brand. Bentuk logo masih berupa teks tapi berupa inisial yang masih mudah 

terbaca. Dari inisial tersebut dibuat menjadi ciri khas dari brand mereka agar 

mudah digunakan (Wheeler, 2013, hlm. 54). Contoh: Calvin Klein, Daniel 

Wellington, atau Yahoo! 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logotype / Wordmark 

(http://1000logos.net/nescafe-logo) 

 

Gambar 2.3 Lettermark 

(https://goodlogo.com/extended.info/calvin-klein-logo-2623) 
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3. Symbol 

Logo dirancang dengan bentuk berupa grafis atau abstrak yang berhubungan 

dengan brand tersebut (Landa, 2011, hlm. 247). Contoh: Nike atau Mercedes 

Benz. 

 

 

 

 

4. Pictorial Symbol 

Logo berbentuk gambar yang berhubungan dengan identitas sebuah image 

perusahaan (Landa, 2011, hlm. 247).  Contoh: WWF, Sheel, atau Apple. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Symbol 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Swoosh) 

Gambar 2.5 Pictorial Symbol 

(http://www.brandsoftheworld.com/logo/wwf) 
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5. Abstract 

Logo menggunakan bentuk abstrak yang mempresentasikan identitas perusahaan 

tersebut secara natural, namun dapat menimbulkan kesan yang beragam (Landa, 

2011, hlm. 247). Contoh: Pertamina, PS atau pepsi. 

 

 

 

 

 

6. Emblem 

Emblem merupakan logo yang menggabungkan antara kata dan symbol yang 

tidak dapat terpisahkan (Landa, 2011, hlm. 247). Contoh: J Co, atau Nestle 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Abstract 

(https://www.quora.com/What-is-abstract-logo-design) 

 

Gambar 2.7 Emblem 

(http://www.gasimli.info/jco-donuts-logo.html) 
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2.3. Elemen Desain 

Dalam menyampaikan sebuah pesan dan mengekspresikannya, elemen-elemen 

yang ada dalam desain dua dimensi diantaranya adalah garis, bentuk, figure and 

ground, warna, dan tekstur (Landa, 2011, hlm. 16). 

2.3.1. Titik dan Garis 

Titik dan garis merupakan elemen desain paling dasar yang memiliki peran 

penting. Titik merupakan bagian terkecil dari sebuah garis. Sehingga garis 

merupakan gabungan dari titik-titik yang disusun secara memanjang. Garis 

merupakan elemen visual yang tidak hanya dibuat lurus, namun dapat 

melengkung atau berliku (Landa, 2011, hlm. 16-17). 

 

 

 

 

2.3.2. Bentuk 

Landa (2011, hlm. 17-18) menjelaskan bahwa garis yang menyambung sehingga 

menghasilkan sesuatu itulah yang disebut bentuk. Bentuk merupakan suatu bidang 

yang memiliki dimensi dan luas dan dapat dibentuk oleh garis atau warna. 

Persegi, segitiga dan lingkaran merupakan tiga bentuk yang paling dasar, namun 

bentuk juga memiliki jenis-jenis, antara lain: 

 

Gambar 2.8 Garis 

(https://virala.id/post/setiap-desainer-grafis-harus-tahu-6-unsur-penting-dalam-desain-grafis) 
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1. Geometris 

Merupakan benuk yang memiliki tepi lurus, bentuk kurva yang sempurna, dan 

memiliki sudut yang dapat diukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organik 

Garis yang dibuat melengkung secara alami namun tidak beraturan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Organik 

(http://blog.teamtreehouse.com/shape) 

Gambar 2.9 Geometris 

(http://moziru.com/explore/Drawn%20shapes%20geometric%20shape) 
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3. Rectilinear 

Garis-garis yang terdiri dari garis lurus dan garis yang membuat menjadi sudut 

sehingga akan membuat sebuah bentuk. 

 

 

 

 

 

4. Curvilinear 

Garis yang terbentuk dari kurva melengkung yang mendominasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Rectilinear 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Rectilinear_polygon) 

Gambar 2.12 Curvilinear 

(http://keywordsuggest.org/gallery/1443446.html) 
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5. Irregular 

Merupakan garis yang membuat bentuk tidak beraturan yang mengkombinasikan 

antara garis lurus dan melengkung. 

 

 

 

 

6. An Accidental 

Garis yang membuat bentuk namun, dibuat tanpa adanya kesengajaan dari proses 

tertentu. Contohnya tumpahan tinta di atas kertas. 

7. Nonobjective 

Garis yang membuat bentuk ditemukan pada sebuah gambar namun tidak 

menggambarkan suatu objek sehingga dapat menimbulkan berbagai macam kesan 

tertentu. 

8. Abstrak 

Merupakan bentuk komplek yang merepresentasikan secara alami. 

9. Representational 

Bentuk figuratif yang dapat terlihat di alam yang menampilkan objek sebenarnya. 

Gambar 2.13 Irregular 

(https://mathspace.co/ebook/chapter/55375/) 
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2.3.3. Warna 

Supriyono (2010, hlm. 70) menjelaskan bahwa warna dapat membangkitkan 

emosi. Warna merupakan elemen yang dapat menarik perhatian konsumen, namun 

juka memilih warna yang tidak tepat, dapat merusak citra, serrta mengurangi nilai 

keterbacaan. Warna merupakan bagian dari ekspresi kepribadian, dengan warna, 

seseorang dapat mengetahui dari mana sebuah produk berasal tanpa perlu 

membaca terlebih dahulu.  

Lalu Wheleer (2013, hlm. 150) menyatakan bahwa warna dapat 

membangun emosi, memicu ingatan, dan memberikan sensasi. Warna dapat 

memperkenalkan suatu brand, serta menonjolkan perbedaan dengan brand 

lainnya. Lauer dan Pentan (2011) membagi warna berdasarkan sifat yaitu: 

1. Hue 

Pada umumnya hue dan warna dianggap sama namun, keduanya berbeda. Hue 

merupakan sebutan untuk warna merah, orange, hijau, dan ungu. Sedangkan 

warna merupakan gambaran sensasi visual dalam spektrum warna. Walaupun 

warna pada hue memiliki keterbatasan, namun dalam satu hue dapat menghasilkan 

variasi warna. Contohnya adalah warna pink, rose, maroon, warna tersebut 

merupakan satu warna hue yang sama yaitu merah. Sehingga satu hue dapat 

memiliki nama-nama yang berbeda (hlm 260). 

 

 

Gambar 2.14 Hue 

(http://www.huevaluechroma.com/074.php) 
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2. Value 

Value merupakan nilai warna berdasarkan terang atau gelapnya dari warna 

tersebut. Sebuah warna bila ditambahkan dengan warna putih akan menjadi lebih 

terang sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi, dan apabila ditambahkan warna 

hitam akan semakin gelap sehingga nilai yang dimiliki akan semakin kecil (hlm. 

263) 

 

 

 

3. Intensity / Chroma (Complementary Colors) 

Intensitas suatu warna berdasarkan jenuh atau tidaknya suatu warna. Sama halnya 

seperti value, warna yang telah dicampur hitam atau putih dapat merubah value 

dan pada saat itu juga merubah intensitas warna yang dimilikinya.  Contoh warna 

kuning yang diberi campuran warna merah, akan terlihat menjadi dua warna yang 

berbeda yaitu kuning, dan orange. Perbedaan tersebut yang disebut intensitas 

relatifnya (hlm. 264). 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Value 

(http://www.proko.com/basic-elements-shape-value-color-edge/) 

Gambar 2.16 Intensity 

(http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology/) 
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Lalu Lauer dan Pentan (2011) membagi warna menjadi beberapa skema warna 

yaitu: 

1. Monochromatic 

Monokromatik merupakan skema warna yang hanya menggunakan satu warna. 

Penggunaan warna monokromatik dapat menghasilkan hue yang memiliki value 

yang bervariasi. Biasanya warna monokromatik digunakan untuk membuat 

tekanan pada suatu bentuk dan tekstur (hlm. 278). 

2. Analogus 

Analogus merupakan penggabungan beberapa warna yang berdekatan pada color 

wheel (hlm. 279). 

 

 

 

 

 

3. Complementary 

Compelementary merupakan penggabungan warna yang berlawanan dalam color 

wheel sehingga akan menghasilkan warna yang memiliki tingkat kontras yang 

besar (hlm. 280).  

Gambar 2.17 Analogus 

(http://www.doodleberrypatch.com/color-terminology/) 
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4. Triadic 

Triadic merupakan penggabungan tiga warna yang berjarak sehingga akan 

membentuk sebuah segitiga dalam color wheel. Menurutnya warna tersebut akan 

menghasilkan keseimbangan (hlm. 280).  

 

 

 

 

 

2.3.4. Makna Warna 

Hendratman (2017) menjelaskan makna dari warna yaitu: 

 

 

Warna Makna 

Merah 

Citra positif: emosi yang kuat, energi 

keberanian, perjuangan, gairah dan 

kemauan keras, percaya diri. 

Cintra negatif: nafsu, aktif, agresiif, 

marah, diminasi, bahaya, panas. 

Gambar 2.18 Triadic 

(https://luminous-landscape.com/color-harmonies-3-analogous-and-triadic/) 

Tabel 2.1 Makna Warna 

(Hendratman, H. (2017). Computer Graphic Design: warna layout teks logo 

illustrasi efek produksi WPAP. Jakarta:Informatika) 

 

.) 
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Biru Tua 

Citra positif: konsentrasi, kooperatif, 

cerdas, tenang, bijaksana, integrative, 

banyak teman, keamanan, teknologi, 

kebersihan, keteraturan, disukai laki-laki 

agar terlihat dewasa, berwibawa, 

bijaksana. 

Citra negatif: kaku, keras, perasa, serius 

Biru Muda 

Citra positif: Ketenangan, ketentraman, 

teduh, kepercayaan, kesedihan, 

kesehatan, religious, produktivitas, 

bersih. 

Citra negatif: santai, tidak enak 

dimakan. 

Hijau 

Citra positif: alami, sehat, kesuburan, 

pertumbuhan, penyembuhan, muda, 

pembaruan, sukses, keinginan, 

keberuntungan, kebanggaan, kekerasan 

hati, berkuasa, relaksasi, menenangkan 

pikiran, merangsang kreatifitas. 

Citra negatif: Kurang formal, kurang 

serius. 

Kuning 

Citra positif: menonjol, akrab, spontan, 

semangat, ceria, kreatif, bebas, main-
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main, memotivasi untuk kritis. 

Citra negatif: pengecut, tidak punya 

sikap, kegelisahan, ketakutan. 

Ungu 

Citra positif: spiritual, kebangsawanan, 

fantasi, mimpi, dalam bisnis 

melambangkan layanan termahal, halus, 

fleksibel. 

Citra negatif: mistteri, sombong, kasar, 

keangkuhan, kurang teliti, tidak akrab. 

 

Oranye 

Citra positif: energi, semangat, segar, 

kemajuan, mudah, keseimbangan, ceria, 

hangat, ramah, kreatif, meningkatkan 

nafsu makan. 

Citra negatif: murah, feminine. 

Pink 

Citra positif: kasih sayang, pengasuhan, 

lembut, cinta, mengurangi emosi, 

berkaitan dengan perempuan. 

Citra negatif: tidak cocok bagi laki-laki. 

Coklat 

Kesan positif: Kenyamanan, daya tahan, 

antik, kekuatan, solidaritas, membumi, 

tenang, matang, handal, warna netral. 

Kesan negatif: Kotor, kumal, kuno, 

konvensional, kurang bersemangat, 
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pesimis, membosankan. 

Abu-abu 

Citra positif: netral, tidak berpihak, 

keamanan, kehandalan, kesederhanaan, 

kedewasaan, futuristic, millennium, 

meningkatkan kreativitas, eksekutif, 

abu-abu terang kegembiraan. 

Citra negative: kurang energi, tidak 

peduli, tidak menarik, abu-abu gelap 

kesedihan. 

Putih 

Citra positif: suci, bersih, tepat, tidak 

bersalah, sederhana, perkawinan, 

simple. 

Citra negatif: tidak tegas, kosong, santai, 

kematian. 

Hitam 

Citra positif: kekuatan, kepatuhan, 

kemakmuran, canggih, anggun, abadi, 

berkelas, lebih langsing, penting, dapat 

menonjolkan objek utama. 

Citra negatif: simbol kejahatan, formal, 

kematian, horror, misteri, mistik, 

ketakutan, berduka. 
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2.3.5. Tipografi 

Tipografi merupakan elemen penting yang harus ada dalam identitas visual. 

Penggunaan tipografi harus konsisten secara terus menerus dan dalam waktu lama 

agar perusahaan memiliki brand awareness tinggi dan mudah dikenali karena 

telah melekat dalam benak konsumen. Dalam memilih typeface harus fleksibel 

dan mudah digunakan agar dapat representasi positioning dan citra sebuah brand. 

Oleh karena itu dalam penggunaan tipografi harus didasari pada faktor kejelasan 

(clarity) dan keterbacaan (legibility) (Wheeler, 2013, hlm. 154). 

 Supriyono (2010, hlm. 19) menjelaskan seiring dengan perkembangan 

zaman, istilah tipografi sudah berkembang luas. Berdasarkan sejarah 

perkembangannya, terdapat tujuh style huruf yaitu: 

1. Huruf Klasik (Classical Typeface) 

Huruf klasik biasanya memiliki kaki (serif) biasa disebut Old Style Roman. Huruf 

ini banyak digunakan karena memiliki kemudahan dalam keterbacaan yang cukup 

baik. Huruf ini banyak digunakan pada awal adanya teknologi cetak yaitu pada 

tahun 1617 di Inggirs, Italia, dan Belanda. Contohnya Garamond. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Huruf Garamond 

(https://www.prepressure.com/fonts/interesting/garamond) 
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2. Huruf Transisi (Transitional) 

Huruf transisi memiliki bentuk yang serupa dengan Old Style Roman, namun kaki 

(serif) yang dimiliki lebih runcing dan ketebalan pada garis vertikal. Contohnya 

Baskerville dan Century. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Huruf Modern Roman 

Huruf ini ada sejak 1788 namun saat ini jarang digunakan dalam teks karena 

memiliki ketebalan yang sangat kontras pada bagian, sedangkan pada bagian kaki 

(serif) sangat tipis sehingga untuk teks berukulan kecil memiliki tingkat 

keterbacaan yang tidak baik atau tidak dapat terbaca. Contohnya Bodoni dan 

Scotch Roman. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Huruf Baskerville 

(http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/type_basics/transitional.htm) 

 

Gambar 2.21 Huruf Bodoni 

(https://www.prepressure.com/fonts/interesting/bodoni) 
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4. Huruf Sans Serif 

Huruf ini tidak memiliki kaki (serif) dan sudah dipakai sejak tahun 1800. Huruf 

ini efektif digunakan untuk penulisan judul atau teks pendek, karena jika untuk 

teks Panjang akan melelahkan pembaca. Contohnya Arial, Helvetica, Futura, dan 

Gill Sans. 

 

 

 

 

5. Huruf Egyptian Slab Serif 

Egyptian digunakan karena pada tahun 1895 masyarakat Inggris menyukai 

kebudayaan Mesir. Huruf ini memiliki kaki (serif) dan memiliki ketebalan yang 

merata, sehingga terkesan kaku. Contohnya Clarendon dan Chaparral Pro. 

 

 

 

 

6. Huruf Script 

Huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand writing). Memiliki tingkat keterbacaan 

yang kurang baik dan melelahkan ketika dibaca. 

Gambar 2.22 Huruf Sans Serif 

(https://www.prepressure.com/fonts/interesting/arial) 

Gambar 2.23 Huruf Clarendon 

(http://www.gonzoblog.nl/2010/12/15/free-fonts-slab-serif-typefaces/) 
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7. Huruf Decorarive 

Huruf ini memiliki tingkat keterbacaan yang tidak baik untuk dijadikan sebagai 

teks. Sehingga hanya cocok jika dipakai untuk satu kata atau judul. 

 

2.4.   Prinsip Desain 

Landa (2011) menyatakan bahwa prinsip dasar desain saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Prinsip desain terdiri dari keseimbangan, hierarki visual, 

emphasis, ritme, kesatuan, skala, dan juga proporsi (hlm. 24-25).  

1. Keseimbangan 

Keseimbangan diperlukan dalam desain untuk menciptakan visual yang harmonis 

ketika dilihat. Terdapat dua jenis keseimbangan yaitu Simetris, objek yang serupa 

dari satu sisi dan sisi lainnya. Sedangkan Asimetris, objek yang tidak serupa 

dengan sisi lainnya, namun memiliki kmposisi yang sama. Lalu keseimbangan 

secara radial, penggabungan antara sisi horizontal dan sisi vertikal (Landa, 2011, 

hlm. 25). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Keseimbangan 

(https://mrjohnsonarts.weebly.com/balance-collage.html) 
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2. Hirarki Visual 

Hirarki visual merupakan kekuatan yang paling utama untuk menyampaikan 

infromasi. Hirarki visual digunakan untuk memberikan penekanan pada elemen 

yang dianggap penting. Sehingga hirarki visual membantu dalam 

mengkomunikasi agar membuat titik fokus atau titik penekanan (Landa, 2011, 

hlm. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Emphasis 

Emphasis merupakan tekanan yang diciptakan agar tercipta hierarki visual. Cara 

untuk membuat emphasis adalah (Landa, 2011, hlm. 29): 

a. Penekanan dengan isolasi 

b. Membuat titik fokus perhatian memisahkan (isolasi) suatu objek namun 

elemen lain dalam komposisi tersebut tetap harus seimbang. 

c. Penekanan dengan penempatan 

Gambar 2.25 Hierarki Visual 

(https://www.redsentence.co.uk/fundamentals-good-design) 
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d. Menempatkan elemen pada foreground, di atas kiri atau kanan, di tengah pada 

sebuah komposisi agar menarik dan mudah untuk dilihat. 

e. Penekanan dengan skala 

f. Permainan dengan ukuran dan skala objek dapat memberikan penekanan serta 

memberikan ilusi kedalaman atau memberikan kesan seperti bergerak. 

g. Penekanan dengan kontras 

h. Menggunakan terang-gelap suatu warna dapat menjadi titik fokus. Contoh 

suatu objek yang berwarna gelap berada di tengah objek yang lebih terang. 

i. Penekanan dengan petunjuk 

j. Penggunaan panah atau diagonal untuk mengarahkan pandangan audiens 

untuk membaca langsung ke arah yang ingin ditunjukan. 

k. Penekanan dengan struktur diagram 

l. Penekanan dengan struktur diagram biasanya menggunakan peggunaan shape, 

contohnya pohon, sarang, dan tangga. 

4. Ritme 

Pengulangan yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan sebuah pola. 

Ritme dalam desain seperti ritme ketukan dalam sebuah musik dan puisi. 

Penggunaan ritme yang baik dapat membuat irama yang stabil. Dalam desain 

ritme dapat membuat kesinambungan antara halam ke halaman lainnya, bahkan 

dapat membuat arahan untuk audiens melihat (Landa, 2011, hlm. 26). 
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5. Kesatuan 

Kesatuan dapat terlihat dari elemen-elemen dalam sebuah desain saling 

berhubungan dan saling membentu yang menghasilkan persepsi. Persepsi didapat 

dari aturan gestalt (Landa, 2011, hlm. 31-32). 

a. Similarity : objek yang memiliki kesamaan dalam karakteristik cenderung 

dilihat sebagai kesatuan. 

b. Proximity : objek yang memiliki kedekaant satu sama lainnya. 

c. Continuity : antara suatu objek dengan objek yang lain saling terkait dan 

memiliki kesinambungan yang akan menghasilkan kesan bergerak. 

d. Closure : kecenderungan untuk menggabungkan suatu objek yang tidak utuh. 

e. Common fate : kecenderungan untuk mengangap kesatuan  karena objek 

memiliki posisi dan arah yang sama. 

f. Continuing line atau implied line : garis yang terputus-putus namun akan 

terlihat sebagai kesatuan. 

Gambar 2.26 Ritme 

(https://www.redsentence.co.uk/fundamentals-good-design) 
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2.5.  Layout 

Menurut Landa (2011) layout adalah penataan elemen-elemen dalam sebuah 

visual agar menjadi kesatuan. Agar sebuah pesan dapat tersampaikan secara 

efektif, dalam sebuah desain diperlukan layout. Dengan menggunakan layout 

dapat menciptakan titik fokus (emphasis), kesatuan (unity), keseimbangan 

(balance) sehingga dapat membuat desain tersebut menarik (hlm. 132-133). 

2.5.1. Grid 

Dalam layout sebuah desain pasti akan menggunakan grid. Grid merupakan garis 

horizontal dan garis vertikel sehingga membentuk kolom-kolom untuk menjadi 

panduan dan batasan dalam mendesain. Jarak yang dihasilkan dari grid akan 

memberikan kesan konsisten dan kesinambungan antar halamannya (Landa, 2011, 

hlm. 156). 

 

 

Gambar 2.27 Gestalt 

(https://www.slideshare.net/mypzi/copy-2-of-copy-of-sensation-and-

perception-ta-bel-4745540) 
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2.6. Graphic Standard Manual (GSM) 

Menurut Landa (2011, hlm. 245) graphic standard manual merupakan panduan 

yang memiliki bobot, ukuran, angka, simbol berupa logo, penggunaan warna 

berupa color pallete, tipografi, dan penempatan elemen-elemen lainnya yang 

harus ada dalam pengaplikasiannya baik media cetak dan digital. 

Lalu Rustan (2017, hlm. 90-91) menjelaskan gsm merupakan panduan 

memvisualkan identitas sebuah perusahaan agar konsisten, mudah di kontrol, dan 

memberikan arahan yang tepat. Penerapan GSM pada umumnya adalah: 

1. Pembukaan : berisikan daftar isi, kata pengantar, tujuan dari GSM, cara 

menggunakan GSM, dan daftar istilah-istilah yang digunakan. 

2. Logo : berisikan penjelasan makna logo, logo utama, cara pengukuran logo, 

ukuran minimal dari logo, dan area disekitar logo yang harus dikosongkan. 

3. Warna : berisikan warna perusahaan, warna logo, warna pada media lainnya, 

dan kode warna yang digunakan. 

Gambar 2.28 Layout 

(https://www.lynda.com/Page-Layout-tutorials/Learning-Graphic-

Design-Layouts/442849-2.html) 
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4. Tipografi : berisikan typeface yang digunakan pada logo, typeface yang 

digunakan pada media-media lainnya, dan alternatif typeface yang digunakan. 

5. Elemen warna : berisikan elemen visual yang digunakan agar desain 

berikutnya dapat memberikan kesan kesinambungan. 

6. Layout : berisikan, grid, margin, dan penyusunan elemen dalam 

komposisinya. 

7. Penerapan identitas : berisikan penerapan logo dan elemen lainnya pada 

berbagai media. 

8. Incorrect use : berisikan contoh penerapan logo dan elemen-elemen yang 

salah. 

 

2.7. Bisnis  

Menurut Kelly dan Williams (2017, hlm. 4) Bisnis merupakan sebuah organisasi 

atau aktifitas untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan menyediakan barang 

atau jasa. Bisnis memiliki kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat untuk 

kualitas hidup yang lebih baik.  

2.7.1. Retail 

Retail merupakan tujuan akhir dari jalur distribusi dalam sebuah bisnis, di mana 

konsumen dapat langsung membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis 

tersebut. Retailers harus dapat mengikuti perkembangan dan kemauan serta 

kebutuhan konsumen yang mudah berganti-ganti.  
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Retailers yang baik akan mendapatkan keuntungan dalam bersaing apabila 

dapat menyediakan utiitas atau penambahan nilai yang lebih baik dari 

kompetitornya. Pelayanan konsumen yang baik, variasi produk, iklan, dan lokasi, 

dan penampilan dari retailer juga berpengaruh besar untuk membuat retailers 

yang baik (Kelly dan Williams, 2017, hlm. 234). 

2.7.2. Hubungan Binsis dengan Desain 

Fitur produk merupakan spesifikasi karakteristik dari sebuah produk. Karakteristik 

tersebutlah yang ditawarkan kepada konsumen. Jika suatu produk memiliki design 

yang baik, setiap fitur produk yang ditawarkan akan memberikan keuntungan bagi 

konsumen tersebut. Apabila produk tersebut tidak memiliki design yang baik 

sehingga fitur-fitur yang ditawarkan tidak dipahami konsumen maka keuntungan 

akan sulit didapat (Kelly dan Williams, 2017, hlm. 209). 

Lalu menurut Kelly dan Williams (2017, hlm. 212) packaging yang baik 

tidak hanya untuk membungkus produk tetapi juga dapat melindungi, memberi 

informasi, wadah, tempat promosi, dan mengambil perhatian dari konsumen. 

Sangat penting memberikan design yang baik pada sebuah packaging karena 

design yang baik dapat mengambil perhatian calon konsumen.  

Sebuah bisnis harus memiliki branding, fitur produk, dan packaging 

dengan design sebaik mungkin agar konsumen dapat memberikan perhatiannya 

kepada produk yang ditawarkan, dan konsumen juga mendapatkan keuntungan 

dari produk yang dibelinya. 
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