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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. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Visual Identity 

Menurut Wheeler (2009:4) brand identitymemiliki wujud maka dapat dirasakan, 

dapat dilihat, dapat didengar, dan menarik indera. Brand identity 

mengambilelement berbeda lalu menyatukannya kedalam satu komposisi. Selain 

itu, Robin Landa (2006) menjelaskan dalam bukunya berjudul Designing Brand 

Experiences dikarenakan brand identitymemiliki bentuk visual, maka brand 

identity bersangkutan dengan pengaplikasian desain kedalam bentu logo, business 

card, letterhead, atau packaging (hlm.5). 

 Brand yang sangat sukses akan memiliki konsumen yang setia, maka 

artinya telah terbangunnya brand identity yang konsisten, mudah diingat, dan  

esklusif pada brand tersebut (Landa, 2006).  

2.2. Re-design Logo 

Hodgson (2010) menjelaskannya pada buku yang berjudul recycling and 

redesigning logos, bahwa logo yang membutuhkan redesignmemiliki ciri yaitu 

yang sulit diingat  dikarenakan memiliki bentuk rumit (hlm.9). keberhasilan Logo 

yang di redesignapabila dapat mempertahankan nilai yang dimiliki perusahaan 

dari sejak dahulu untuk ditanamkan kembali menjadi sesuatu yang baru dimasa 

depannya (Hodgdon, 2010, hlm. 14).    
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2.3. Logo 

Logo dapat diartikan sebagai penanda sebuah organisasi, perusahaan, atau merek 

dagang untuk membedakan satu sama yang lain. Sebuah logo memuat tiga unsur, 

yaitu: lambang, wordmark, tagline ( Design Action Collective, 2011). Menurut 

Supriyono (2010) logo bisa berupa kumpulan bentuk gambar, huruf, atau 

perpaduan antara gambar dan huruf. Logo yang berbentuk gambar dapat disebut 

dengan logogram sedangkan logo yang berbentuk huruf atau angka merupakan 

logotype (hlm. 101).  

  

Gambar 2.1. Logogram 

 (https://kreatifdesainunik.blogspot.co.id, 2017) 

 

 

Gambar 2.2. Logotype 

 (https://mashable.com/logo-design-logotypes, 2011) 
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Berdasarkan pernyataan Rustan (2009) dalam buku berjudul Mendesain 

Logo, bahwa logo memiliki kriteria utama yang tidak dapat dipungkiri, yaitu: 

1. Unik, logo harus mencerminkan dan memiliki citra sekaligus dapat 

membedakan dengan yang lain. 

2. Fleksibel, logo harus dapat bertahan selama mungkin. Logo yang fleksibel 

dapat disesuaikan pada ruang media aplikasi yang tersedia (hlm.20) 

Berdasarkan teori Airey (2010) dengan judul buku Logo Design Love, 

logo yang baik adalah pada saat orang melihat pertama kali, lalu mereka akan 

selalu mengingat setelah melihat kembali secara sekilas. Dengan adanya 

permasalahan yang didapatkan akan mengancam, oleh karena itu diperlukanya 

refreshment (hlm.33). 

2.4. Tahapan Pembuatan Logo 

Ambrose dan Harris (2010) menjelaskan bahwa desainer dapat berpikir tentang 

arah yg spesifik dalam upaya menghasilkan ide baru berkaitan dengan desain 

yang sudah ada (hlm.48). Selanjutnya, beberapa tahapan pembuatan logo, yaitu 

(Ambrose & Harris, 2010): 

1 Riset dan brainstorming, Sebelum mendesain logo, perlunya melakukan 

riset untuk memahami dengan baik tentang  desain yang akan dihasilkan. 

Tahap ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancarai target audiens. 

Lalu setelah melakukan riset, dapat dilanjutkan dengan brainstorming 

untuk mengali lebih jauh dari ide yang paling dasar. 
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2 Sketsa, merupakan tahap setelah melakukan riset dan brainstorming. 

Dengana adanya sketsa kasar, dapat mengembangkan dan 

menyempurnakan ide desain dasar. 

3 Final art work, Setelah desain sudah lengkap, lalu dapat dilanjutkan 

keproses digital. Setelah proses digital selesai, desain dapat diproduksi. 

2.5. Unsur-unsur Pada Desain 

Beberapa unsur-unsur pada desain, yaitu (Anggraini & Nathalia, 2014, hlm. 32-

36): 

1 Garis, merupakan unsur desain yang menghubungkan satu titik pada titik 

lainnya. Bentuk dapat berupa garis lengkung, atau lurus. Garis adalah 

unsur dasar untuk membangun sebuah bentuk. Garis memiliki pencitraan 

yang berbeda-beda, seperti garis lurus secara horizontal akan membuat 

sesuatu lebih tenang. Sedangkan garis vertika menunjukan keseimbangan. 

2 Bentuk, Bentuk adalah sesuatu yang memiliki diameter, tinggi, dan lebar. 

Bentuk dasar pada umumnya adalah kotak, lingkarang, segitiga, lonjong, 

dan lain-lain.  

3 Tekstur, merupakan tampilan permukaan atau corak yang dapat dinilai 

melalui pengelihatan dan sentuhan. Penggunaan tekstur pada desain, akan 

menjadi pengalaman dan nilai lebih. 
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2.6. Warna 

Supriyono (2010) menyatakan dalam bukunya yang berjudul Desain Komunikasi 

Visual, bahwa warna merupakan elemen visual yang dengan mudahnya menarik 

perhatian bagi yang melihatnya (hlm. 70). Supriyono (2010) menambahkan 

apabila kurang tepatnya pemakaian warna dapat merusak citra, nilai keterbacaan, 

dan menghilangkan keinginan pembaca untuk membacanya atau melihatnya (hlm. 

70). Dalam seni, warna dapat dilihat melalui tiga dimensi yaitu (Supriyato, 2010, 

hlm. 72): 

1 Hue, merupakan pembagian warna berdasarkan nama warna seperti merah, 

biru, hijau, kuning. 

3. Value, menunjukan terang atau gelapnya warna. 

4. Intensity, menunjukan tingkat kejernihan warna. 

Warna dapat menyampaikan gambaran atau mood secara visual, dengan 

begitu dengan adanya warna dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan 

(Supriyono, 2010, hlm. 74).  Makna warna menurut Terry Lee Stone (2006; hlm. 

26-30) berdasarkan bukunya yang berjudul Color Design Work Book, yaitu: 

1 Merah, biasanya terkait dengan menggambarkan darah dan api. Selain itu 

merah dapat memberikan pesan positif seperti cinta, energy, gairah, dan 

kekuatan sedangkan merah dengan pesan negative seperti agresif, amarah, 

dan petarungan. 
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5. Kuning, kuning dapat menggambarkan sinar matahari. Kuning 

memberikan kesan positif seperti kebahagiaan, kecerdasan, optimis, dan 

kebijaksanaan sedangkan kesan negative yang didapatkan yaitu cemburu, 

peringatan, pengecut, dan penipuan. 

6. Biru, gambaran terkait warna biru adalah langit dan lautan. Pesan positif 

dari warna biru adalah pengetahuan, kesejukan, keadilan, maskulin, dan 

loyal sedangkan pesan negatif warna biru yaitu depresi, kesedihan, apati, 

dan dingin. 

7. Hijau, warna hijau memiliki gambaran terkait bumi, dan natural. Pesan 

positif warna hijau adalah sukses, harmoni, muda, jujur, dan penyembuhan 

sedangkan pesan negatif hijau yaitu racun, cemburu, mual, dan 

keserahkahan. 

8. Ungu, gambaran terkait warna ungu yaitu mistis, dan royalty. Pesan positif 

warna ungu yaitu mewah, imajinasi, kebijaksanaan, dan pangkat 

sedangkan pesan negatif warna ungu adalah kegilaan, kekejaman, dan 

berlebihan. 

9. Oranye, oranye memiliki gambaran terkait buah citrus dan musim gugur. 

Pesan positif warna oranye adalah kreatif, unik, energy, aktivitas, dan 

kesehatan sedangkan pesan negatif oranye adalah kekerasan dan 

kekasaran. 
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10. Hitam, gambaran terkait hitam yaitu malam dan kematian, pesan positif 

kepada warna hitam yaitu kekuatan, elegan, formal, dan martabat 

sedangkan kesan negatif yang didapatkan yaitu ketakutan, jahat, 

kekosongan, dan penyesalan. 

11. Putih, warna putih memiliki keterkaitan gambaran dengan cahaya dan 

kemurnian. Pesan positif yang didapatkan warna putih yaitu kelembutan, 

bersih, kebenaran, dan kesempurnaan sedangkan kesan negatif warna putih 

yaitu kerapuhan dan pengasingan. 

12. Abu-abu, warna abu terkait dengan gambaran netral. Pesan positif yang 

didapatkan yaitu keseimbangan, keamanan, dewasa, klasik, dan 

kecerdasan sedangkan kesan negatif yang didapatkan yaitu tua, kesedihan, 

dan membosankan. 

 

Gambar 2.3. Color wheels 

 (https://www.franklinpainting.com/blog/home/choosing-colors-interior-painting/) 
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2.7. Tipografi 

Sebuah huruf sangat menentukan bagaimana sebuah informasi dibaca atau tidak, 

tergantung dengan pemakaian huruf dan penataanya tepat atau tidak (Supriyono, 

2010, hlm. 22).  Supriyono (2010) melanjutkan bahwa jenis huruf dapat 

dibedakan sesuai periode pembuatannya. Huruf dapat digolongkan menjadi tujuh 

gaya, yaitu (hlm. 25-30): 

Huruf  Klasik, huruf  klasik setiap ujungnya memiliki kait (serif) dan dapat 

disebut juga dengan Old Style Roman.  

 

Gambar 2.4. Old Style Roman 

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

 

Huruf Transisi, hampir sama dengan huruf klasik namun bedanya ujung 

kaitnya lebih runcing dan perbedaan tebal-tipisnya pada tubuh huruf. 
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Gambar 2.5. Huruf Transisi 

 (http://www.luckymanpress.com/teach/pages/Links/Guide2Fonts) 

 

Huruf Moderen Roman,  Huruf ini sebenarnya sudah jarang digunakan 

karena ketebalan huruf yang kontras, dan berukuran kecil yang menyebabkan 

sulitnya terbaca. 

 

Gambar 2.6. Huruf Moderen Roman 

 (http://www.fontspace.com/pablo-impallari/libre-bodoni) 

 

Huruf Sans Serif, karena tidak memiliki kait atau kaki maka disebutnya 

sans serif . Ciri pada huruf ini adalah sama-sama memiliki ketebalan yang sama. 
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Gambar 2.7. Sans Serif 

 (http://www.luckymanpress.com/teach/pages/Links/Guide2Fonts) 

 

Huruf Egyptian, huruf ini memiliki kesan elegan, jantan, dan kaku 

dikarenakan kait berbentuk balok.  

 

Gambar 2.8. Egyptian 

 (http://www.identifont.com/similar) 

 

Huruf Script, huruf ini terbuat melalui tulisan tangan, kurang cocok utuk 

teks panjang karena lelah pada saat dibaca. 

 

Perancangan Ulang Identitas..., Vanya Anindita Putri, FSD UMN, 2018



16 

 

 

Gambar 2.9. Script 

 (http://www.fontbros.com/families/feel-script/styles/regular) 

 

Huruf Decorative, huruf dekoratif lebih sering dipakai untuk judul atau 

satu kata saja. 

 

Gambar 2.10. Decorative 

 (http://www.pickafont.com/fonts/Decorative) 

 

2.8. Art Deco 

Art Deco merupakan gerakan yang sangat mempengaruhi didunia design, karena 

Art Deco memberikan semangat moderen (Erlhoff, 2008, hlm. 25). Berdasarkan 

Erlhoff (2008) Art Deco memiliki ciri-ciri seperti adanya ziggurat yang 

membentuk lapisan seperti tangga, melengkung, dan memiliki unsur abstrak (hlm. 

25). Dalam bukunya yang berjudul Design Dictionary Brikhauser (2018) 
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menjelaskan ciri-ciri gaya Art Deco, yaitu garis-garis yang tegas, warna yang 

mencolok, terdapat ziggurat atau yang terlihat seperti tangga, sisi yang 

melengkung, kubus, abstrak, warna yang variatif (hlm. 26).  

 

 

Gambar 2.11. Art Deco 

 (https://www.pinterest.co.uk/explore/art-deco/) 

 

2.9. Layout 

Rustan (2009) menjelaskan bahwa layout dapat dijabarkan sebagai komposisi 

elemen-elemen design terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk 

mendukung konsep yang dibawa. Salah satu proses kerja dalam desain adalah me-

layout (hlm. 0). 

Sejumlah penjelasan Rustan (2009) dalam Proses pembuatan desain layout 

yang baik, dapat dimulai dengan membuat (hlm.10-15) : 
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Konsep Desain, Sebelum memulai suatu proyek desain, seorang desainer 

perlu memiliki konsep desain untuk memperloleh kejelasan tujuan desain dibuat. 

Beberapa pertanyaan untuk pembuatan konsep dasar: 

Apa tujuan desain tersebut? 

Siapa target audience-nya? 

Apa pesan yang ingin disampaikan kepada audience? 

Di media apa dan kapan desain itu aka dilihat oleh target audience? 

 

1. Media dan Spesifikasinya, Setelah mengetahui konsep desain, selanjutnya 

menentukan media dan spesifikasi apa yang akan digunakan. Media yang 

cocok seperti filer, brosur, spanduk, plasma screen, dll. Bahan yang cocok 

seperti fancy paper, kertas daur ulang, kain, dll. Bahan bisa ditentukan dari 

sebelum produksi untuk kasus tertentu. Ukuran yang sesuai, seperti A4, 

A3, 160x160 cm untuk x-banner, dll. Posis, mendatar atau tegak. Kapan, 

dimana dan berapa lama desain tersebut akan didistribusikan kepada target 

audience. 

2. Thumbnails dan Dummy, Dengan merencanakan pengorganisasian layout 

dapat dengan membuat thumbnails. Thumbnails adalah sketsa layout 

dalam bentuk versi mini. Thumbnails berguna untuk memperkirakan tata 

letak elemen-elemen layout. Untuk meminimalisir kerugian pada saat 
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mencetak desain, ada baiknya menggunakan dummy atau mock-up. 

Dummy adalah contoh suatu desain pada saat selesainya nanti. 

3. Desktop Publishing, Setelah material desain, konsep, dan panduan sudah 

lengkap, dapat dilakukan tahap berikutnya dengan menggunakan software 

di komputer untuk memulai esekusi desain. 

4. Percetakan, Tahap ini desainer menentukan teknik cetak. Pada saat ini ada 

lima teknik cetak yang umum di gunakan, yaitu. Offset, Flexografi, 

Rotogravure, Sablon/Screen Printing, Digital. 

2.10. GSM (Graphic Standard Manual) 

Graphic Standard Manual merupakan pedoman untuk menjaga konsisten sebuah 

identitas berupa logo, agar tampil baik dan tidak salah penempatan pada saat 

diaplikasikan kedalam berbagai media (Rustan, 2009, hlm. 40). Menurut Rustam 

(2009) Pada umumnya GSM berisi (hlm.41): 

1. Pembuka dengan tulisan singkat mengenai tujuan pembuatan GSM 

2. Logo utama berserta penjelasan makna logo tersebut 

3. Konstruksi dan elemen visual pada logo 

4. Ukuran minimum dan clear space 

5. Versi – versi lain logo 

6. Warna dan Tipografi 

7. Incorrect use 
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8. Penerapan logo diberbagai media 

 

2.11. Prinsip Desain 

Berdasarkan buku Supriyono (2010, hlm.86-97) yang berjudul Desain 

Komunikasi Visual, pentingnya prinsip desain yaitu untuk melakukan keperluan 

tata penyusunan kalimat. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: 

1. Keseimbangan, pembagian sama berat, komposisi yang sudah terbilang 

seimbang apabila sisi atau bagian kanan kiri sudah terlihat sama. 

2. Tekanan ( Emphasis), penekanan terhadap informasi yang berasal dari suatu 

desain apa bila ingin di tonjolkan. Penekanan ini dapat dignakan dengan 

warna mencolok agar terlihat. 

3. Irama (Rhythm), penyusunan elemen-elemen yang disusun sedemikian rupa 

dengan susunan yang sama bisa berupa repetisi penyusunan berulang atau 

variasi perulangan berserta perubahan bentuk. 

4. Kesatuan (Unity),  desain yang menyatu dapat dikatakan secara keseluruhan 

tampak harmonis, terdapat kesatuan secara ilustrasi, tipografi, warna, dan 

unsur lainnya. 
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