
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
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. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Branding 

Menurut Davis (2009), brand merupakan representasi menyeluruh dari sebuah 

perusahaan dan merupakan wadah interaksi perusahaan dengan audiensnya. Brand 

dapat diwujudkan secara tangible (nyata) maupun intangible (abstrak) (hlm. 12). 

Bagi Landa (2014), sebuah brand tidak hanya merupakan nama untuk produk atau 

perusahaan, tetapi juga mencerminkan segala aspek pada sebuah perusahaan dan 

bersifat unik sehingga dapat dibedakan dengan pesaingnya (hlm. 240). 

Olins (2008, hlm. 28-31) menjelaskan terdapat dua komponen utama yang 

terdapat pada sebuah brand, yaitu: 

1. Core idea 

Merupakan konsep utama yang dimiliki oleh sebuah brand. Core idea 

merupakan cerminan atas visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah brand 

yang menjadi prinsip dasar yang membedakan brand dengan produk atau 

layanan yang serupa. Agar core idea sebuah brand dapat dicerminkan 

dengan baik, diperlukan konsistensi dan keselarasan dalam setiap aspek 

pada brand, seperti, produk, layanan, kinerja, komunikasi serta melalui 

visual elements yang dimiliki. 

2.  Visual elements 

Elemen visual yang bersifat tangible (nyata) memudahkan masyarakat 

untuk mengenali suatu brand. Logo atau simbol berfungsi sebagai tanda 
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pengenal yang paling utama bagi sebuah brand. Disamping itu, terdapat 

elemen visual pendukung seperti warna, typeface, look and feel, dan tagline. 

Di tengah-tengah ketatnya persaingan antar brand, sebuah brand perlu 

untuk membangun dan menjaga hubungannya dengan baik di masyarakat. Hal ini 

dikarenakan masyarakat cenderung memilih brand dengan citra yang baik. Dengan 

demikian, brand yang dipersepsi secara positif di masyarakat akan menjadi lebih 

unggul dibanding brand yang lain (Wheeler, 2013, hlm. 2). 

Untuk membangun persepsi masyarakat terhadap suatu brand, diperlukan 

suatu proses yang disebut branding. Branding adalah kegiatan yang dilakukan agar 

sebuah brand memiliki citra yang baik di masyarakat, dan menjadi pilihan utama 

dibanding brand pesaing (Wheeler, 2013, hlm. 6). Kegiatan branding bersifat 

menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari perancangan identitas visual, strategi 

komunikasi, hingga penerapan media komunikasi (Landa, 2014, hlm. 240).  

2.1.1. Positioning 

Dalam ketatnya persaingan antar brand, diperlukan suatu faktor pembeda agar 

suatu brand dapat lebih dipilih dibanding dengan brand yang lainnya. Salah satu 

kegiatan yang dapat dilakukan adalah positioning. Wheeler (2013) mengatakan, 

positioning merupakan proses untuk menanamkan nilai diferensiasi yang dimiliki 

oleh suatu brand di dalam benak konsumen (hlm. 136). Positioning menonjolkan 

faktor pembeda dan ciri khas yang dimiliki oleh suatu brand, keunikan ini 

kemudian diharapkan dapat meminat konsumen. Konsumen umumnya 

membandingkan suatu produk dengan produk lainnya, oleh sebab itu, brand dengan 
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produk yang memiliki positioning yang kuat di benak masyarakat dapat mendorong 

masyarakat dalam keputusan pemilihan produk (Kapferer, 2012, hlm. 152-154). 

2.1.2. Brand Equity 

Menurut Aaker (1991), brand equity merupakan sekelompok aset yang dikaitkan 

oleh sebuah brand yang mempengaruhi pandangan konsumen terhadap produk atau 

jasa yang ditawarkan suatu brand. Aset-aset pada brand equity akan mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam pemilihan suatu brand, sehingga aset tersebut tidak 

hanya harus diciptakan dengan matang, namun juga harus dipelihara secara terus-

menerus. Brand equity assets dikategorikan sebagai berikut: 

1. Brand loyalty 

Merupakan tingkat kesetiaan konsumen terhadap suatu brand. Jika 

konsumen memiliki brand loyalty yang tinggi, maka konsumen akan selalu 

menggunakan brand tersebut (Aaker, 1991). 

2. Brand awareness 

Brand awareness adalah tingkat kekuatan brand untuk dikenali dan diingat 

oleh masyarakat (Keller, 2013, hlm. 72-73). Tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap suatu brand akan mempengaruhi keputusan dalam pemilihan 

brand. Dengan demikian, brand yang lebih dikenal masyarakat akan lebih 

dipilih dibanding brand yang tidak dikenali (Aaker, 1991). 

3. Perceived quality 

Merupakan pandangan masyarakat terhadap kualitas produk atau jasa suatu 

brand secara menyeluruh (Keller, 2013, hlm. 187). Perceived quality yang 
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dimiliki suatu brand akan mempengaruhi keputusan membeli konsumen 

dan brand loyalty (Aaker, 1991). 

Seiring berjalannya waktu, brand perlu melakukan perubahan agar dapat 

tetap mengikuti perubahan yang terjadi di dunia. Brand perlu beradaptasi dengan 

perubahan pada teknologi, globalisasi dan tren agar dapat tetap menguasai pasar 

dan berada pada benak konsumen (Olins, 2008, hlm. 55). Jika brand tidak 

mengikuti perubahan yang ada, maka brand equity yang dimiliki dapat mengalami 

penurunan. Penurunan ini dapat berdampak buruk kepada eksistensi dan minat 

konsumen dalam penggunaan brand, hingga lama-kelamaan perkembangan brand 

tersebut menjadi stagnan, dan lama-kelamaan hilang di pasaran (Kapferer, 2012, 

hlm. 388). Dengan demikian, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh brand 

untuk meningkatkan brand equity yang dimiliki. 

2.1.2.1. Rebranding 

Muzellec, Doogan, & Lambkin mengatakan, rebranding merupakan suatu 

kegiatan membangun kembali suatu brand dengan positioning yang berbeda 

dengan sebelumnya dan menampilkan identitas brand yang baru, unik, dan 

berbeda dengan kompetitor (dikutip dari Goi, 2012). Menurut Daly & 

Moloney, kegiatan rebranding meliputi beberapa atau seluruh perubahan 

pada elemen tangible (secara fisik) dan intangible (brand value, brand 

image, dan brand perception) yang dimiliki oleh suatu brand (dikutip dari 

Goi, 2012). 
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Menurut Wheeler (2013) terdapat beberapa keadaan yang dapat 

memicu terjadinya rebranding seperti, sebuah brand ingin mengubah 

positioning yang dimiliki dengan memperbaharui brand, terdapat kesulitan 

pada brand untuk mengkomunikasikan dirinya, terdapat mispersepsi 

masyarakat terhadap brand value yang dimiliki, dan brand ingin menarik 

pasar yang baru (hlm. 7).  

Muzellec & Lambkin mengatakan, rebranding bertujuan untuk 

mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu brand (dikutip dari Goi, 

2012). Selain itu, rebranding juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan 

sebuah brand dan meningkatkan brand equity yang dimiliki (Aaker, 1991). 

2.1.2.2. Brand Rejuvenation 

Menurut Chen (2007), brand rejuvenation merupakan kegiatan 

memperbaharui layanan atau identitas visual yang dimiliki sebuah brand 

yang sudah cukup dikenal di masyarakat. Brand rejuvenation tidak hanya 

dapat diterapkan pada brand yang mengalami penurunan penjualan, namun 

juga dapat dilakukan oleh brand yang sedang menjadi penguasa pasar. 

Beberapa keadaan yang memicu terjadinya brand rejuvenation seperti, 

munculnya pesaing baru di pasar yang mempengaruhi kinerja dan penjualan 

brand, identitas visual brand yang terkesan tua dan sulit untuk diakses oleh 

masyarakat, citra brand menjadi kurang relevan kepada masyarakat, brand 

kehilangan keunikannya, dan kompetitor yang melakukan promosi lebih 

banyak. 
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Tidak peduli jika brand sudah berada di kedudukan yang mapan, 

secara berkala sebuah brand memerlukan brand rejuvenation agar dapat 

terus meningkatkan brand equity, mengikuti perkembangan zaman serta 

tetap bersaing di tengah-tengah kompetitor baru yang bermunculan (Chen, 

2007). 

2.1.2.3. Brand Revitalization 

Brand revitalization merupakan upaya untuk menghidupkan kembali 

sebuah brand yang telah mati. Brand revitalization umumnya dilakukan 

pada brand yang dahulu merupakan brand ternama, namun mengalami 

penurunan yang drastis atau bahkan telah menghilang di pasar (Kapferer, 

2012, hlm. 387). 

Menurut Keller (2013) brand revitalization dapat dilakukan dengan 

berbagai cara antara lain, mengubah atau memperkuat brand values, 

menambah kegunaan pada sebuah brand, mengganti positioning dan 

segmentasi target audiens, dan mengubah brand elements. Upaya ini 

bertujuan agar brand dapat mengambil kembali brand equity yang telah 

hilang (hlm. 490-499). 

 Identitas Visual 

Menurut Aaker (1996) identitas visual merupakan kumpulan aset yang dikaitkan 

kepada suatu brand. Aset-aset ini mencerminkan visi misi yang dimiliki oleh 

sebuah brand. Keberadaan identitas visual memudahkan terciptanya hubungan 

antara brand dengan audiens (hlm. 68-69). 
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Identitas visual merupakan representasi visual sebuah brand yang berfungsi 

untuk menjadi pembeda yang unik bagi sebuah brand. Tidak hanya itu, identitas 

visual juga digunakan wadah bagi sebuah brand untuk mengkomunikasikan nilai-

nilai yang dimiliki (Landa, 2014, hlm. 245). 

Wheeler (2013) mengatakan, identitas visual bersifat tangible (nyata), oleh 

karena itu, identitas visual dapat dilihat, dirasakan, dan didengar (hlm. 4). Identitas 

visual merupakan kunci dalam pembentukan sebuah brand yang terdiri dari 

berbagai elemen seperti logo, typeface, warna, tagline, materi promosi, dan 

sebagainya. Identitas visual yang unik dan mudah dikenali akan memudahkan 

proses pengenalan sebuah brand kepada audiens, sehingga brand dengan identitas 

visual yang unik dapat menonjol di pasar (Keller, 2013, hlm. 30).  

 

Gambar 2.1. Contoh identitas visual 

(https://www.pentagram.com/work/atlantic-theater, 2015) 

Brand Rejuvenation Gedung..., Rachel Ariella Kurniawan, FSD UMN, 2018



13 
 

Menurut Landa (2014, hlm. 245), terdapat lima kriteria identitas visual yang 

berfungsi dengan baik: 

1. Mudah dikenali (identifiable) 

Identitas visual akan berfungsi lebih baik jika memiliki bentuk, warna, dan 

nama yang unik agar mudah dikenali. 

2. Mudah diingat (memorable) 

Identitas visual yang memiliki bentuk, warna dan nama yang mudah diingat 

akan lebih berkesan di benak konsumen. 

3. Unik (distinctive) 

Di tengah ketatnya persaingan antar brand, sebaiknya identitas visual 

memiliki karakteristik yang unik yang hanya dimiliki oleh brand tersebut. 

4. Berkelanjutan (sustainable) 

Sebagai representasi dari sebuah brand, identitas visual harus memiliki 

bentuk dan warna yang dapat bertahan melalui perkembangan zaman dan 

tetap relevan di masa mendatang. 

5. Fleksibel (flexible) 

Warna dan bentuk pada identitas visual harus mudah diterapkan dalam 

berbagai media, tidak hanya itu identitas visual yang baik juga dapat 

berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan brand dan sub-brand. 

Menurut Landa (2014) dalam perancangan sebuah identitas visual, 

konsistensi dan kesatuan merupakan suatu faktor yang perlu untuk diperhatikan. 
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Kesatuan dalam desain sebuah identitas visual akan membantu audiens untuk 

mengenali suatu brand, tidak hanya dari logo namun juga dapat dikenali dari aspek 

lainnya seperti warna, typeface, dan sebagainya (hlm. 245-246). Adapun beberapa 

hal yang dapat diperhatikan agar identitas visual yang dirancang dapat memiliki 

kesatuan yaitu: 

1. Strategi 

Semua rancangan yang dibuat baiknya mencerminkan nilai-nilai yang 

dimiliki brand dengan strategi dan cara penyampaian yang konsisten pada 

berbagai media. 

2. Look and feel 

Look and feel merupakan bahasa visual pada sistem identitas visual sebuah 

brand. Elemen-elemen yang terdapat pada sistem ini seperti warna, 

imagery, tipografi dan layout, dirancang dan diletakan dengan sedemikian 

rupa agar memiliki tampilan yang utuh dan unik, sehingga dapat dikaitkan 

pada suatu brand (Wheeler, 2013, hlm. 148). 

3. Core idea 

Sebuah brand harus tetap konsisten dalam mengkomunikasikan core idea 

dan positioning yang dimiliki (Wheeler, 2013, hlm. 148). 

2.2.1. Logo 

Logo merupakan simbol yang merepresentasikan sebuah brand. Dengan adanya 

logo, seseorang dapat langsung mengenali sebuah brand, Tidak hanya itu, melalui 
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marketing dan advertising yang tepat, sebuah logo dapat membantu untuk 

menyampaikan kualitas yang dimiliki oleh suatu brand (Landa, 2014, hlm. 246). 

Sebagai penanda untuk sebuah brand, logo sebaiknya memiliki desain yang 

unik dan mudah dibedakan. Airey (2010), menyebutkan beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan untuk merancang logo yang iconic: 

1. Simpel 

Logo yang sederhana akan lebih mudah untuk diingat dan dikenali oleh 

masyarakat. Tidak hanya itu, logo dengan desain yang simpel lebih mudah 

untuk digunakan dalam berbagai media dan ukuran, seperti pada billboard, 

kartu nama, hingga favicon pada website. 

2. Relevan 

Desain logo seharusnya bersifat relevan dengan brand yang 

direpresentasikan. Hal ini dapat diraih melalui riset yang mendalam 

mengenai sebuah brand, keadaan di industri dan target audience. Namun, 

logo tidak harus menggambarkan produk atau layanan yang diberikan oleh 

brand secara harfiah. 

3. Memasukkan tradisi 

Untuk menciptakan logo yang long-lasting, tradisi dan nilai yang dimiliki 

perusahaan dapat dimasukkan ke dalam desain logo. 
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4. Unik 

Logo yang memiliki bentuk unik akan lebih mudah untuk dikenali dan 

diingat oleh masyarakat. 

5. Berfokus pada satu hal 

Tidak hanya harus simpel, logo yang baik juga harus difokuskan pada satu 

hal saja sebagai focal point. 

Menurut Landa (2014, hlm. 247-253) dan Wheeler (2013, hlm. 48-45), logo 

dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe berikut: 

1. Logotype / wordmark 

Logotype merupakan sekelompok kata atau huruf yang digunakan untuk 

mewakilkan brand tertentu, kata yang digunakan biasanya berupa nama atau 

akronim dari brand yang direpresentasikan. Umumnya, jenis huruf yang 

digunakan pada logotype bersifat unik dan khas, tidak hanya itu, elemen-

elemen abstrak juga dapat ditambahkan pada logotype (Wheeler, 2013, hlm. 

48). Evamy (2012) mengatakan logotype dapat memiliki variasi eksekusi 

yang tidak terbatas, dengan konfigurasi yang bermacam-macam (ditumpuk, 

diputar, miring dan sebagainya). 
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Gambar 2.2. Contoh logotype 

 
 

2. Letterform symbol 

Logo ini menggunakan satu huruf saja sebagai logo brand, huruf yang 

digunakan biasanya dirancang dengan bentuk yang unik dan mudah diingat 

(Wheeler, 2013, hlm. 54-55). Terkadang, nama brand juga dapat 

ditampilkan bersamaan dengan letterform symbol (Landa, 2014, hlm. 253). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh letterform symbol 

 
 

3. Pictorial symbol 

Merupakan simbol yang menggunakan gambar objek, manusia, atau tempat 

yang dapat dikenali (Landa, 2014, hlm. 248). Gambar yang digunakan 
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bersifat representatif, sehingga belum tentu menggambarkan brand secara 

harfiah, namun dapat juga mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh 

sebuah brand (Wheeler, 2013, hlm. 56). 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Contoh pictorial symbol 

 
4. Abstract symbol 

Jenis logo ini menggunakan bentuk yang abstrak untuk mencerminkan suatu 

brand. Abstract symbol cocok digunakan sebagai logo perusahaan yang 

besar dan miliki banyak divisi, dan bergerak di bidang jasa atau teknologi 

(Wheeler, 2013, hlm. 58). Penggunaan abstract symbol bertujuan untuk 

menciptakan logo yang unik (Landa, 2014, hlm. 249). 

 

 

 

Gambar 2.5. Contoh abstract symbol 

 

5. Emblem 

Dalam sebuah emblem, teks atau gambar yang berhubungan dengan brand 

diletakan di dalam sebuah bentuk khusus. Namun, umumnya emblem 

kurang terbaca pada ukuran kecil (Wheeler, 2013, hlm. 60). 
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Gambar 2.6. Contoh emblem 

 
6. Dynamic symbol 

Seiring berkembangnya teknologi digital, kini logo tidak hanya berupa satu 

simbol saja, namun dapat dikembangkan secara dinamis dengan cara 

penambahan gambar, perubahan warna, pembuatan animasi, pemberian 

variasi pada logo, dan sebagainya (Wheeler, 2013, hlm. 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Contoh dynamic symbol 
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2.2.2. Tipografi 

Menurut Wheeler (2013) tipografi merupakan elemen utama dalam perancangan 

identitas visual. Sistem tipografi yang konsisten dan unik akan membantu proses 

pengenalan sebuah brand, oleh karena itu, tipografi pada sebuah brand harus 

didukung dengan pemilihan typeface yang sesuai dengan nilai brand, serta 

penyusunan dan peletakan teks yang memperhatikan hierarki teks dan legibility 

(hlm. 154). 

Typeface adalah kumpulan huruf, angka dan simbol yang memiliki desain 

yang sama (Ambrose & Harris, 2011a, hlm. 40). Dengan desain yang unik dan 

berbeda-beda, setiap typeface memiliki kepribadian dan dapat mencerminkan mood 

dan pesan unik tersendiri (Strizver, 2014, hlm. 141). Oleh karena itu, agar dapat 

memilih typeface yang sesuai untuk suatu desain, perlu diperhatikan nilai historis, 

konotasi masa kini dan anatomi yang dimiliki sebuah typeface (Lupton, 2010, hlm. 

32). 

 

 

Gambar 2.8. Anatomi huruf 

 (http://www.consciouscomms.com/top-10-typography-tips) 
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2.2.2.1. Type Family 

Sebuah typeface umumnya memiliki variasi tebal, lebar, dan kemiringan 

yang bermacam-macam, kumpulan variasi suatu typeface disebut sebagai 

type family (Ambrose & Harris, 2011a, hlm. 68). Carter, Meggs, Day, Maxa, 

dan Sanders (2015) menjelaskan, type family terdiri dari desain typeface 

utama yang dimodifikasi dan dirancang untuk digunakan dalam keperluan 

tertentu. Secara umum terdapat tiga variasi typeface pada type family, yaitu:  

1. Regular / roman 

Merupakan typeface utama yang merupakan dasar untuk dimodifikasi 

untuk menjadi typeface lainnya (Carter et al., 2015, hlm. 48). 

2. Italic 

Penambahan kemiringan pada typeface regular akan menghasilkan 

typeface italic. Typeface italic umumnya digunakan untuk emphasis 

(penekanan) pada sebuah teks (Carter et al., 2015, hlm. 48). 

3. Bold 

Typeface bold memiliki weight (ketebalan) dan lebar yang lebih besar 

dibanding typeface regular. Typeface bold digunakan untuk 

menambah emphasis pada sebuah teks dan cocok untuk digunakan 

sebagai headline atau display text (Carter et al., 2015, hlm. 48).  

Seiring berkembangnya ilmu tipografi, variasi pada typeface semakin 

bermacam-macam. Melalui weight, typeface dengan ketebalan bermacam-

macam dapat diciptakan seperti light, semilight, regular, medium, semibold, 
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bold, black, ultra, dan sebagainya. Perbedaan weight pada tiap jenis typeface 

dapat menimbulkan kesan yang berbeda-beda pada sebuah desain (Carter et 

al., 2015, hlm. 48). Tidak hanya melalui weight, perubahan proporsi antar 

huruf pada sebuah typeface juga dapat menciptakan jenis typeface yang 

berbeda. Typeface dengan proporsi yang lebih sempit dibanding typeface 

regular disebut condensed typeface, sedangkan typeface dengan proporsi 

yang lebih lebar disebut extended typeface (Ambrose & Harris, 2011a, hlm. 

68). 

Variasi desain typeface pada sebuah type family memudahkan 

desainer dalam merancang desain yang konsisten dan koheren. Seorang 

desainer umumnya menggunakan dua type family dalam satu desain, hal ini 

bertujuan untuk menciptakan desain yang clean dan selaras (Ambrose & 

Harris, 2011a, hlm. 68). Menurut Lupton (2010), dalam menggabungkan 

dua jenis typeface dalam satu desain, sebaiknya menggunakan typeface yang 

memiliki karakter huruf yang kontras untuk menciptakan efek yang lebih 

baik. Variasi pada ketebalan satu jenis typeface juga dapat dimanfaatkan 

untuk menimbulkan efek yang berbeda. Namun, dalam memakai satu jenis 

typeface dengan ketebalan berbeda, hindari penggunaan tingkat ketebalan 

yang berdekatan (hlm. 54). 
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Gambar 2.9. Type family DIN Next LT Pro 

 
 

2.2.2.2. Typographic Legibility 

Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dalam tipografi adalah 

typographic legibility. Carter et al. (2015) mendefinisikan typographic 

legibility sebagai pengaturan elemen tipografi secara saksama sehingga teks 

dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah (hlm. 49). Typographic 

legibility diperlukan untuk mengkomunikasikan pesan seefektif mungkin. 

Namun, dalam praktiknya sangat mungkin bagi desainer untuk tidak 

mengikuti guidelines yang telah dibuat (hlm. 50). Berikut ini merupakan 

panduan mengenai beberapa elemen pada tipografi yang perlu diperhatikan 

untuk menciptakan typographic legibility yang maksimum: 
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1. Kerning dan tracking 

Kerning merupakan pengaturan jarak antara dua huruf. Tracking atau 

letterspacing merupakan pengaturan jarak sekelompok kata secara 

menyeluruh (Lupton, 2010, hlm. 102-103). Pengaturan jarak antar 

huruf memiliki dampak yang besar pada keterbacaan (legibility) 

sebuah teks. Teks dengan jarak yang terlalu sempit atau terlalu lebar 

akan menyulitkan pembaca dalam membaca teks, umumnya jarak 

antar huruf sama dengan lebar huruf o pada sebuah typeface (Carter et 

al., 2015, hlm. 53). Jika dimanfaatkan dengan baik, pengaturan jarak 

pada teks dapat menimbulkan efek dan kesan yang berbeda. Desainer 

dapat mengatur jarak antar teks sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, umumnya teks yang digunakan sebagai headline dapat 

memiliki tracking yang lebih longgar dibanding body text (Lupton, 

2010, hlm. 105). 

2. Leading / line spacing 

Jarak pada baseline suatu baris teks dengan baris teks di bawahnya 

disebut leading / line spacing (Lupton, 2010, hlm. 108). Leading yang 

terlalu ketat atau terlalu renggang akan menghambat alur pembacaan 

teks. Tiap typeface memiliki jarak leading yang berbeda, typeface 

yang memiliki x-height lebih tinggi akan memerlukan leading yang 

lebih besar agar lebih mudah dibaca (Carter et al., 2015, hlm. 55). 
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3. Alignment 

Alignment adalah posisi blok teks secara horizontal maupun vertikal. 

Dalam sebuah desain, penggunaan alignment yang berbeda berguna 

untuk membedakan beberapa informasi yang ada. Tidak hanya itu, 

pemanfaatan beberapa alignment dalam desain dapat memperindah 

komposisi halaman secara keseluruhan (Ambrose & Harris, 2011a, 

hlm. 107). Lupton (2010) menjelaskan terdapat empat jenis alignment 

secara umum, yaitu: 

a. Centered 

Teks dengan centered aligment memiliki axis (sumbu) di tengah, 

dengan panjang baris yang berbeda-beda. Tipe alignment ini 

memberikan kesan mewah dan klasik bagi sebuah teks (Lupton, 

2010, hlm. 112). 

b. Justified 

Tipe alignment ini memiliki panjang baris teks yang sejajar. 

Justified alignment umumnya digunakan pada teks yang memiliki 

ruang yang sempit dan terbatas seperti koran atau majalah 

(Lupton, 2010, hlm. 112). 

c. Flush left 

Semua teks disejajarkan di sebelah kiri, dengan sebelah kanan 

yang memiliki panjang bervariasi. Tipe alignment ini mudah 
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untuk dibaca karena sesuai dengan arah mata membaca pada 

umumnya, yaitu dari kiri ke kanan (Lupton, 2010, hlm. 113). 

d. Flush right 

Berlawanan dengan flush left, tipe alignment ini menyejajarkan 

semua teks ke sebelah kanan. Umumnya digunakan untuk caption 

atau side bar (Lupton, 2010, hlm. 113). 

Gambar 2.10. Jenis-jenis alignment 

 

2.2.2.3. Hierarki pada Tipografi 

Hierarki merupakan pengaturan konten tipografi pada suatu desain, agar 

tercipta urutan konten dari yang paling utama hingga akhir (Carter et al., 

2015, hlm. 102). Hierarki pada sebuah komposisi membantu pembaca untuk 
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mengerti konten dengan lebih baik dan jelas (Ambrose & Harris, 2011a, 

hlm. 128). Hierarki pada sebuah komposisi dapat dicapai melalui kontras, 

berbagai elemen pada tipografi seperti ukuran, ketebalan teks, jenis 

typeface, warna, alignment, dan spacing dapat dimanfaatkan untuk 

menciptakan hierarki (Carter et al., 2015, hlm. 102). Namun, penggunaan 

hierarki harus disesuaikan dengan konten, dan tidak sebuah konten 

memerlukan hierarki yang bermacam-macam. Untuk desain yang 

kompleks, hierarki akan diperlukan agar pembaca dapat mengelompokkan 

informasi, namun perlu diperhatikan konsistensi dalam penggunaan hierarki 

agar tetap menjaga keselarasan dalam desain (Lupton, 2010, hlm. 134). 

 

 

Gambar 2.11. Komposisi tanpa hierarki (kiri) dan dengan hierarki (kanan) 

 (https://www.blog.typekit.com/2011/03/17/type-study-typographic-hierarchy, 2011) 
 

2.2.3. Warna 

Warna merupakan elemen desain yang memiliki pengaruh yang besar (Landa, 

2014, hlm. 23). Penggunaan warna dapat memunculkan emosi dan 
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merepresentasikan kepribadian suatu brand. Warna yang dipakai oleh sebuah brand 

membantu masyarakat untuk menghubungkan warna dengan brand tersebut. 

Misalnya seperti warna merah yang dimiliki oleh Cola-cola (Wheeler, 2013, hlm. 

150). 

Secara mendasar, terdapat 12 jenis hue untuk warna. Hue merupakan nama 

warna seperti merah, hijau, biru (Laurer & Pentak, 2008, hlm. 258). Sebuah hue 

dapat diturunkan menjadi berbagai macam jenis warna dengan mengubah tingkat 

value (terang atau gelap) dan saturation (cerah atau kusam) yang dimiliki (Landa, 

2014, hlm. 23). 

 

 

Gambar 2.12. Color wheel oleh Johannes Itten 

 (http://www.piusxii.es/WEB%203_4_PRIM/Dibuixos/Cercle%20cromatic.jpg) 
 

Penggunaan warna dapat menimbulkan kesan dan emosi yang berbeda-

beda, misalnya warna merah memunculkan perasaan semangat dan hangat, warna 

biru memunculkan perasaan tenang. Tiap warna dapat memiliki arti yang berbeda 
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di berbagai budaya yang berbeda (Landa, 2014, hlm. 23). Keputusan membeli yang 

dilakukan konsumen juga berdasarkan dengan warna. Dengan demikian, sangat 

penting bagi desainer untuk melakukan riset terlebih dahulu mengenai warna yang 

akan digunakan untuk sebuah brand (Wheeler, 2013, hlm. 150). 

Warna bukanlah elemen yang berdiri sendiri. Persepsi seseorang terhadap 

suatu warna sangat dipengaruhi oleh warna-warna lain di sekitarnya. Seperti pada 

gambar 2.14., dua kotak kecil berwarna ungu yang terletak di tengah kotak besar 

memiliki warna yang sama, namun perbedaan warna di sekelilingnya mengubah 

persepsi kita terhadap warna kotak kecil tersebut. Oleh sebab itu, dalam pemilihan 

color palette untuk sebuah brand, perlu diperhatikan konteks dan relasi suatu warna 

dengan warna lainnya (Laurer & Pentak, 2008, hlm. 257). 

 

 

Gambar 2.13. Warna sangat dipengaruhi oleh sekitarnya 

 (http://www.facweb.cs.depaul.edu/sgrais/color_context.htm) 
 
 

Laurer dan Pentak (2008, hlm. 274-277) menjelaskan sebuah acuan dalam 

memadukan warna, yaitu color schemes. Color schemes merupakan paduan warna 
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yang cocok untuk digunakan satu sama lain, berikut merupakan beberapa color 

schemes yang umum digunakan: 

1. Monochromatic 

Color scheme ini hanya menggunakan satu hue, dengan variasi pada value 

dan saturation. Warna hitam atau putih juga dapat ditambahkan pada color 

scheme ini. 

2. Analogous 

Terdiri dari beberapa hue yang letaknya bersebelahan pada color wheel, hue 

yang digunakan dapat memiliki value yang bervariasi. 

3. Complementary 

Menggunakan warna yang berseberangan pada color wheel, color scheme 

ini bertujuan untuk menciptakan kontras. 

4. Split complementary 

Sama seperti color scheme complementary, namun salah satu warna yang 

digunakan terletak disebelah pasangan warna complementary. 

5. Triadic 

Terdiri dari 3 hue yang memiliki jarak yang sama pada color wheel. 

2.2.4. Image 

Landa (2014) mengatakan, image merupakan elemen yang memvisualisasikan 

sebuah benda, baik secara nyata maupun secara abstrak (hlm. 114). Penggunaan 

image yang unik dan khas pada sebuah brand membantu masyarakat untuk 
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mengidentifikasi dan mengenali brand tersebut (Wheeler, 2013, hlm. 2). Landa 

(2014, hlm. 121-122) membagi image menjadi beberapa kategori teknik 

pembuatannya yaitu:  

1. Ilustrasi 

Merupakan image yang diciptakan secara unik dan berfungsi untuk 

menggambarkan pesan-pesan yang disampaikan pada teks. Ilustrasi dapat 

diciptakan secara digital atau manual. 

2. Fotografi 

Image yang diciptakan melalui teknik perekaman gambar pada kamera. 

Objek yang dapat digunakan pada fotografi bermacam-macam, seperti 

makhluk hidup, benda mati, pemandangan, suasana, acara, makanan, dan 

sebagainya. 

3. Graphic interpretation 

Memvisualisasikan benda atau subjek secara sederhana dan ekspresif. 

4. Kolase 

Image yang dihasilkan dari menggabung-gabungkan berbagai potongan 

image (ilustrasi, foto, dan sebagainya) dan benda dua dimensi lainnya. 

Teknik ini dapat dilakukan secara manual dan digital. 

5. Photomontage 

Menggabungkan berbagai foto hingga tercipta suatu image baru. 
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6. Mixed media 

Teknik ini menggabungkan berbagai teknik pembuatan image untuk 

menghasilkan image baru. Misalnya, penggabungan ilustrasi dan fotografi. 

7. Motion graphics 

Image digital berbasis waktu yang dihasilkan dari penggunaan image, teks, 

dan suara.  

8. Diagram 

Merupakan image yang memvisualisasikan sebuah data atau informasi 

mengenai suatu proses. 

2.2.4.1. Fotografi 

Menurut Langford & Bilissi (2008), fotografi merupakan media yang 

digunakan untuk komunikasi, ekspresi, informasi dan propaganda. 

Interpretasi makna dari sebuah foto dapat bervariasi pada tiap individu, 

tergantung dari latar belakang dan pengalaman individu tersebut. Oleh 

sebab itu, perlu diperhatikan target yang dituju, agar foto yang ditampilkan 

dapat diterima dan dimaknai secara tepat oleh audiens (hlm. 3-4). 

Penggunaan fotografi dengan gaya, fokus dan warna yang konsisten 

dapat membantu untuk membangun imagery dalam look and feel brand 

secara keseluruhan. Fotografi meningkatkan tingkat rekognisi dan keunikan 

brand secara visual kepada audiens sehingga memudahkan audiens untuk 

mengenali suatu brand (Wheeler, 2013, hlm. 148). 
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Teknik manipulasi digital dapat diterapkan untuk mengubah 

tampilan, tone dan warna pada sebuah foto (Ang, 2013, hlm. 159). Hal ini 

bertujuan agar tiap foto yang digunakan pada suatu brand dapat memiliki 

tone yang selaras dan sesuai dengan color palette brand. Menurut Ang 

(2013, hlm. 160-181), teknik manipulasi digital pada foto adalah: 

1. Shape and crop 

Teknik ini bertujuan untuk mengeliminasi objek-objek yang dapat 

mengalihkan fokus audiens terhadap objek utama pada foto. 

Penggunaan shape and crop dapat membantu dalam memfokuskan 

penyampaian pesan pada foto, serta dapat menciptakan arti baru 

pada foto. Selain itu, teknik ini juga berguna untuk mengubah bentuk 

dan ukuran foto agar dapat menyesuaikan ruang yang ada pada 

layout. 

2. Curves and tone 

Berfungsi untuk mengubah tingkat gelap dan terang pada sebuah 

foto. Penggunaan curves and tone dapat mengubah tingkat 

kecerahan dan kontras pada foto, sehingga dapat mengubah makna 

dan mood yang ingin disampaikan foto.  

3. Burn and dodge 

Digunakan untuk menggelapkan atau menerangkan bagian pada 

foto. Teknik ini bermanfaat untuk mengatur dan mengimbangkan 

tone dan kontras foto secara keseluruhan. 
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4. White balance correction 

Teknik ini berguna untuk menciptakan mood (hangat atau dingin) 

dengan cara mengoreksi dan mengimbangkan warna putih dan 

turunannya (abu-abu) yang terdapat pada foto. 

5. Hue and saturation 

Digunakan untuk mengubah warna yang terdapat pada foto. Teknik 

ini bermanfaat untuk menciptakan mood dan feel tertentu pada suatu 

foto, serta untuk menyesuaikan tone foto dengan warna brand. 

6. Sharpness and blur 

Merupakan sebuah teknik untuk mempertajam atau mengurangi 

ketajaman sebuah foto atau bagian tertentu pada foto. Berfungsi 

untuk membuat objek pada foto agar terlihat lebih jelas, atau 

memfokuskan objek tertentu pada foto. 

2.2.5. Layout 

Layout adalah proses penyusunan elemen-elemen desain pada suatu komposisi, 

agar tercipta rancangan keseluruhan yang indah namun juga mudah dimengerti. 

Dalam pembuatan layout, hal yang paling diutamakan adalah konten, agar 

informasi teks dan visual dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Layout 

bertujuan untuk menyusun dan mengurutkan informasi pada suatu komposisi, dan 

bersifat sangat relatif tergantung dari media yang digunakan dan konten yang 

disajikan. Dalam perancangan sebuah layout, biasanya dibuat sebuah sistem 
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penyusunan elemen desain, sistem ini disebut sebagai grid (Ambrose & Harris, 

2011b, hlm. 8-9).  

2.2.5.1. Grid 

Grid merupakan sebuah kerangka dasar yang digunakan desainer untuk 

menyusun konten dan elemen desain dalam sebuah komposisi. Penggunaan 

grid dapat menghasilkan harmoni pada sebuah komposisi dan memudahkan 

pembaca untuk menyerap informasi yang disajikan (Carter et al., 2015, hlm. 

65). Grid membagi ruang pada komposisi menjadi unit-unit yang lebih 

kecil. Dengan demikian sebuah grid dapat memiliki berbagai macam 

pembagian yang sederhana atau kompleks, tergantung dari keperluan dan 

tingkat kerumitan informasi yang akan disajikan (Lupton, 2010, hlm. 151). 

Peletakan elemen desain pada grid akan dibatasi dengan margin, namun, di 

luar grid yang telah ditentukan, desainer dapat meletakan marginalia 

(elemen pendukung teks) seperti, running head (judul halaman), folio 

(nomor halaman), dan caption (Carter et al., 2015, hlm. 71). 

Dalam penggunaannya, perlu diingat bahwa grid merupakan acuan 

dasar untuk dalam layout, sehingga dalam perancangan desain, tidak harus 

selalu mengikuti grid yang telah ditetapkan (Ambrose & Harris, 2011b, hlm. 

26). Berdasarkan jenis kolom, grid dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Single-column grid 

Grid ini membagi halaman menjadi satu kolom, di mana konten akan 

diletakan pada kolom tersebut. Single-column grid umumnya 
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digunakan pada desain untuk konten yang sederhana, misalnya pada 

buku novel. Walaupun hanya menggunakan satu kolom, tipe grid ini 

dapat memiliki variasi pada margin halaman, seperti margin yang 

simetris maupun yang tidak simetris (Carter et al., 2015, hlm. 71). 

 
Gambar 2.14. Single-column grid 

(http://www.thinkingwithtype.com/images/Thinking_with_Type_Grid_2.gif) 

2. Multi-column grid 

Dengan multi-column grid, halaman terbagi secara vertikal menjadi 

beberapa buah kolom. Variasi pada jumlah kolom di multi-column 

grid membuat jenis grid ini menjadi fleksibel untuk digunakan. Grid 

ini umumnya dipakai pada layout konten dengan beberapa elemen 

yang kompleks (teks dan gambar). Sebuah elemen dapat menempati 

lebih dari 1 kolom, tergantung dari hierarki yang ingin dicapai 

(Lupton, 2010, hlm. 180-181). 
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Tiap kolom pada grid akan dipisahkan dengan gutter (jarak 

antar grid). Untuk menjaga konsistensi dalam multi-column grid, 

dapat digunakan elemen pembantu tambahan seperti baseline grid 

(tempat peletakan baseline teks), flow line (batas awal peletakan 

teks) dan elemen lainnya (Carter et al., 2015, hlm. 74). 

 

Gambar 2.15. Multi-column grid 

(http://www.juliannakunstler.com/vislit_typography3.html) 
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3. Modular grid 

Grid ini membagi halaman secara vertikal dan juga horizontal. Tiap 

unit pembagian pada grid ini disebut sebagai module. Pada grid ini, 

pembagian garis secara horizontal berdasarkan pada baseline grid 

pada komposisi. Leading pada body text digunakan sebagai acuan 

jarak antar baseline grid (Lupton, 2010, hlm. 195-198). Modular 

grid memiliki variasi layout lebih banyak dibanding multi-column 

grid, hal ini dikarenakan tiap module dapat digabung-gabungkan, 

dan tidak ada batasan dalam penggabungan module. Pemanfaatan 

satu atau lebih module dapat membagi penempatan dan ukuran 

konten sesuai dengan hierarki yang dimiliki (Carter et al., 2015, hlm. 

78-80). 

 

Gambar 2.16. Modular grid 

(http://www.juliannakunstler.com/vislit_typography3.html) 

Brand Rejuvenation Gedung..., Rachel Ariella Kurniawan, FSD UMN, 2018



39 
 

2.2.5.2. Grid pada Logo 

Penggunaan grid berfungsi untuk menciptakan komposisi yang selaras dan 

konsisten (Haley et al., 2012, hlm. 220). Dengan demikian, grid tidak hanya 

dapat digunakan pada layout namun juga dapat diterapkan pada 

perancangan logo. Grid bermanfaat untuk menjaga proporsi dan harmoni 

antar elemen pada logo, sehingga logo yang dirancang dapat terlihat selaras 

secara utuh. Untuk menciptakan logo yang berharmoni, perlu ditentukan 

proporsi yang saling berhubungan untuk berbagai elemen pada logo seperti 

ukuran, lebar, panjang, jarak, dan peletakan elemen. Grid pada logo 

tersusun dari patokan dasar atau module, yang kemudian digunakan sebagai 

patokan ukuran, panjang, dan lebar elemen-elemen pada logo. Ukuran 

seluruh elemen harus memiliki korelasi dengan ukuran module yang telah 

ditetapkan (Bilz, Klanten, & Mischler, 2007, hlm. 40). 

 

Gambar 2.17. Penggunaan grid pada logo 

(https://medium.com/@jeroenvaneerden/using-a-grid-system-in-logo-design-

904b33e1a866)
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