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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Desain 

Perancangan solusi lewat studi desain komunikasi visual digunakan oleh penulis 

dalam berupaya meningkatkan awareness masyarakat terhadap gerakan Pencerah 

Nusantara serta mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan yang 

dilakukan Pencerah Nusantara. Esensi dari desain komunikasi visual adalah 

memberikan solusi yang tepat atas suatu permasalahan. 

2.1.1. Elemen Desain 

Menurut Landa (2013), memahami unsur-unsur formal desain dua dimensi dapat 

digunakan untuk memenuhi potensial tiap elemen dan memanfaatkannya sebagai 

alat komunikasi dan ekspresi. Berikut beberapa elemen desain yang dapat 

dikomposisikan secara harmonis dan komunikatif: 

1. Garis (line) 

Garis merupakan titik yang diperpanjang sehingga hanya memiliki ketebalan 

dan panjang. Fundamental garis adalah arah dan kualitas, sehingga garis mampu 

mengarahkan perhatian dan membangkitkan interpretasi pembaca, seperti garis 

lurus yang terkesan formal atau garis lengkung yang terlihat fleksibel. 

2. Bidang (shape) 

Sebuah bentuk dasar yang datar yang tercipta per bagian atau menyeluruh oleh 

garis atau warna, dan dapat terukur melalui tinggi dan lebar. Bidang yang 
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digunakan pada dasarnya bergerak dari bidang primer, yaitu persegi, segitiga, 

dan lingkaran. Masing-masing variasi bidang memiliki kualitas dan pesan 

emosi tertentu. 

3. Warna 

Warna adalah salah satu elemen yang berkomunikasi secara kuat dalam bahasa 

visual (Poulin, 2011: 59). Warna merupakan energi visual tertentu yang dapat 

membangkitkan emosional, menarik perhatian, membagi sekelompok bentuk, 

dan meningkatkan komposisi visual (Landa et al., 2007; Poulin, 2011). 

4. Tekstur (texture) 

Tekstur merupakan elemen yang mampu mengaktifkan perasaan lihat dan 

sentuh dalam kualitas dari permukaan seuatu objek. Apabila tekstur dalam 

wujud bisa disentuh, maka tekstur tersebut menjembatani koneksi antara 

seseorang dengan objek atau komposisi tertentu. Apabila tekstur dalam wujud 

yang mengaktifkan indera penglihatan, maka tekstur tersebut dapat 

menciptakan dimensi dalam sebuah komposisi visual (Landa et al., 2007: 109; 

Poulin, 2011: 73-74). 

5. Value 

Dimaksudkan sebagai gelap terangnya sebuah warna. Kekuatan warna dapat 

diperkuat atau diperlemah dengan memainkan terang dan gelap warna tersebut 

(Supriyono, 2010). 
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2.1.2. Prinsip Desain 

Demi mencapai komposisi desain yang harmonis diperlukan prinisp desain. Desain 

grafis yang baik adalah yang selalu memenuhi prinsip desain tersebut. Apabila 

prinsip desain tercapai dalam sebuah desain, maka pesan yang disampaikan mampu 

diterima dengan baik (Supriyono, 2010, hlm. 87). Berikut beberapa prinsip desain 

sebagai panduan menjadikan desain efektif, yaitu: 

1. Keseimbangan (balance) 

Pembagian sama berat baik berupa visual maupun optik sehingga dapat 

menciptakan komposisi visual yang terkesan seimbang. Dua pendekatan yang 

dapat dilakukan, antara lain: 

a. Keseimbangan simetris, keseimbangan yang tercapai apabila berat di kiri 

dan kanan atau atas dan bawah setara. 

b. Keseimbangan asimetris, keseimbangan yang tercapai apabila 

menggunakan penyusunan elemen desain yang tidak sama antara satu sisi 

dengan yang lain, namun tetap terasa seimbang. 

2. Tekanan (emphasis) 

Penyampaian informasi paling penting dengan menonjolkannya lewat elemen 

visual yang kuat sehingga audiens dapat memahami informasi tersebut. Salah 

satu cara melakukan penekanan ialah dengan membesarkan font size pada 

informasi yang ingin ditonjolkan, sehingga sebisa mungkin informasi tersebut 

mampu merebut perhatian pembaca untuk pertama kalinya. 
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3. Irama (rhythm) 

Penyusunan elemen visual secara berulang dalam sebuah pola akan 

menghasilkan irama. Irama dapat berupa penyusunan elemen seccara berulang 

dan konsisten, yaitu repetisi dan pengulangan elemen yang disertai perubahan 

bentuk atau posisi, yaitu variasi. 

4. Kesatuan (unity) 

Keseluruhan komposisi elemen desain yang tampak harmonis dapat dikatakan 

sebagai desain yang menyatu. 

 Branding 

Perusahaan membutuhkan branding sebagai investasi di masa depan untuk 

membangun awareness dan meningkatkan loyalitas audiensnya. Branding mampu 

mendiferensiasikan satu brand dengan yang lain sehingga mampu dimanfaatkan 

oleh perusahaan untuk memimpin, unggul dalam persaingan dan menjangkau 

audiens (Wheeler, 2013, hlm. 6). Pelaksanaan branding telah menjadi hal 

fundamental bagi perusahaan untuk menguatkan value-nya, di mana proses 

branding membantu mendefinisikan arah, tujuan, dan posisi perusahaan di 

masyarakat (Davis, 2009, hlm. 12). 

Bagi sebuah perusahaan, branding tidak sekadar berfungsi sebagai 

corporate identity, tetapi dapat meningkatkan brand image (citra yang terbentuk 

dalam benak konsumen mengenai sebuah merek tertentu), jika digarap dengan 

profesional. Brand lebih dari sekedar tampilan logo yang menarik secara visual, 
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dan branding diperlukan untuk memperkuat dari brand tersebut dan digunakan 

sebagai lahirnya image atau pencitraan sebuah entitas. Pencerah Nusantara sebagai 

gerakan sosial yang dikembangkan oleh Non-Governmental Organization yang 

mengasosiasikan brand-nya dengan misi kemanusiaan dan tanggung jawab sosial 

termasuk jenis cause branding (Wheeler, 2013, hlm. 6). Maka, diperlukan 

seperangkat atribut lainnya untuk menjaga konsistensi penerapan pada berbagai 

media untuk meningkatkan brand awareness gerakan Pencerah Nusantara (Rustan, 

2017, hlm. 54). 

2.2.1. Brand 

Brand dapat menarik audiens secara emosional dan membangun hubungan jangka 

panjang. Sifatnya yang intangible merupakan hasil dari persepsi masyarakat 

terhadap suatu brand (Wheeler, 2013, hlm. 2). Haigh (seperti dikutip dalam 

Wheeler, 2013) memetakan tiga fungsi utama brand, yaitu: 

1. Navigation, brand membantu konsumen memilih di antara berbagai pilihan. 

2. Reassurance, brand mengkomunikasikan kualitas produk/jasa sehingga 

memberikan kepastian pada konsumen bahwa mereka membuat pilihan yang 

tepat. 

3. Engagement, brand menggunakan perumpamaan khusus, bahasa, dan asosiasi 

dalam mendorong konsumen untuk mengidentifikasikan sebuah brand. 

Jika salah satu fungsi tidak terlaksana dengan optimal, maka komunikasi 

antara brand dengan audiens akan terganggu dan pesan tidak tersampaikan. Maka 
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dari itu, penulis berusaha meningkatkan fungsi dan potensi Pencerah Nusantara 

lewat perancangan ulang visual branding. Rebranding merupakan perubahan nama 

atau logo yang dapat memberikan dampak revitalisasi bagi sebuah brand yang 

mampu terealisasikan apabila ada keselarasan antara strategi, komunikasi, produk 

dan pelayanan dari brand tersebut (Tjiptono, 2015, hlm. 213). Perancangan ulang 

visual branding gerakan Pencerah Nusantara berfungsi sebagai upaya revitalisasi 

brand Pencerah Nusantara agar terjadi peningkatan kesadaran dan ketertarikan 

target audiens, sehingga Pencerah Nusantara mampu tampil konsisten dan kredibel 

sebagai gerakan sosial bagi profesional muda di bidang kesehatan. 

2.2.2. Brand Identity 

Brand identity merupakan perwujudan brand yang hanya dapat dirasakan oleh 

indera sehingga bersifat tangible. Kemampuan brand identity untuk menyatukan 

elemen berbeda menjadi satu sistem kesatuan membuat brand dapat dikenali, 

dibedakan, dan diartikan (Wheeler, 2013, hlm. 4). 

Seringkali, brand identity disebut juga sebagai visual identity atau identitas 

visual (Landa, 2006, hlm. 126). Menurut Landa (2013), identitas visual menjadi 

artikulasi visual dan verbal dari sebuah brand, termasuk yang berkaitan dengan 

desain, seperti logo, kop surat, kartu nama, dan website. Identitas visual berfungsi 

untuk merepresentasikan brand sehingga dapat membedakan diri dari brand lain 

dan menambah value pada brand tersebut. Maka dari itu, identitas visual harus: 

1. Identifiable : mudah dibedakan. 

2. Memorable: koheren dan mudah diingat. 
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3. Distinctive: berkarakter unik sehingga mampu membedakan diri dengan 

kompetitor. 

4. Sustainable: mampu bertahan dan relevan untuk jangka waktu yang panjang. 

5. Flexible/extendible: fleksibel untuk diaplikasikan pada berbagai media, 

dikembangkan dan diadaptasikan ke dalam perpanjangan brand (hlm. 245). 

Adams dan Morioka (2004) menjelaskan bahwa tedapat beberapa poin 

penting dalam merancang identitas visual (hlm. 68), yaitu: 

1. Consistency of concept, sistem identitas visual yang dirancang merupakan 

kesatuan visual dan elemen verbal yang harus disajikan secara konsisten kepada 

audiens. Landa (2006) juga menambahkan penggunaan identitas visual secara 

konsisten dapat menjaga loyalitas dan persepsi positif audiens terhadap suatu 

brand (hlm. 162). 

2. Clarity of message, menyuarakan fungsi identitas visual sebagai representasi 

pesan dan citra perusahaan kepada audiens. 

3. Acommodating to the client, perancang harus mempertimbangkan kemudahan 

audiens dalam mengakses sistem identitas visual. 

4. Flexibility for user, sistem identitas visual harus dirancang untuk memiliki 

cukup banyak variabel sehingga pengguna lain dapat melakukan modifikasi. 
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Gambar 2.1. Ilustrasi Proses Mengidentifikasi Identitas 

(Mendesain Logo, 2017) 

 

2.2.2.1. Logo 

Menurut Wheeler (2013), kategori logo (marks) berdasarkan wujudnya, di 

antaranya adalah: 

1. Wordmarks 

Wordmarks atau biasa disebut logotype merupakan logo dengan 

menggunakan nama dari perusahaan yang didesain. Wordmarks dapat 

menggunakan nama perusahaan atau akronim. Wordmarks yang baik 

memiliki karakter font yang unik dan biasanya diintegrasikan dengan 

elemen simbolik atau pictorial. 
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Gambar 2.2. Wordmarks 
(Designing Brand Identity, 2013) 

 

2. Letterforms 

Letterforms menggunakan satu atau lebih huruf yang didesain secara 

unik dan berlaku sebagai mnemonic dari perusahaan yang mudah 

diaplikasikan menjadi ikon. Desain unik dari sebuah letterform memiliki 

kepribadian dan arti dari perusahaan di dalamnya. 

 

 

Gambar 2.3. Letterforms 
(Designing Brand Identity, 2013) 

 

 

Perancangan Ulang Visual..., Vevi Julian, FSD UMN, 2018



15 
 

3. Pictorial Marks 

Pictorial marks disebut juga dengan logo konseptual yang 

menggunakan gambar. Gambar itu sendiri mengisyaratkan nama 

perusahaan, misi, atau simbol atribut brand. Pictorial marks 

menggunakan gambar yang kuat untuk mengkonotasikan inti dari 

sebuah brand yang direpresentasikan. Semakin sederhana gambar yang 

digunakan, maka semakin sulit tingkat eksekusinya. Baik menggunakan 

gambar yang mudah dikenali atau berwujud ambigu, pictorial marks 

harus sederhana namun bermakna dan memanfaatkan ruang negatif 

positif semaksimal mungkin. 

 

Gambar 2.4. Pictorial Marks 
(Designing Brand Identity, 2013) 

 

4. Emblems 

Emblems merupakan penggabungan antara wordmarks, letterforms, dan 

pictorial marks di dalam sebuah bentuk yang berhubungan erat dengan 

nama perusahaan. Dengan segala elemen yang ada di dalamnya, ada 
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baiknya untuk mempertahankan kesederhanaan dalam emblem marks. 

Kekurangan dari logo semacam ini adalah keterbacaannya ketika logo 

diaplikasikan ke dalam media dengan area yang sempit. 

 

Gambar 2.5. Emblems 
(Designing Brand Identity, 2013) 

 

5. Abstract atau Symbolic Marks 

Symbolic marks menggunakan visual yang abstrak untuk 

menyampaikan ide besar atau atribut brand. Logo ini cocok digunakan 

oleh perusahaan besar yang memiliki sub-brands beragam karena 

bentuknya yang mengandung ambiguitas. 

Perancangan Ulang Visual..., Vevi Julian, FSD UMN, 2018



17 
 

 

Gambar 2.6. Symbolic Marks 
(Designing Brand Identity, 2013) 

 

Airey (2010) menyimpulkan beberapa strategi yang dapat 

digunakan untuk membuat sebuah logo yang iconic, yaitu: 

1. Keep it simple, logo yang sederhana dinilai paling efektif karena mudah 

diingat oleh audiensnya. 

2. Make it relevant, logo yang dirancang harus sesuai dengan perusahaan 

yang direpresentasikannya. 

3. Incorporate tradition, sebuah logo harus dapat bertahan dalam waktu 

yang lama, tak hanya mengikuti tren. 

4. Aim for distinction, logo yang dirancang dapat memberikan citra/kesan 

pada bentuk yang mudah dikenali oleh audiens. 
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5. Commit to memory, merancang logo yang menimbulkan kesan pertama 

yang mencolok walaupun hanya dilihat sesaat, sehingga audiens mudah 

mengingatnya. 

6. Think small, desain yang dihasilkan memiliki keterbacaan walaupun 

dalam ukuran kecil sehingga mempermudah pengaplikasian ke berbagai 

media. 

7. Focus on one thing, logo memiliki satu karakteristik unik yang dapat 

membuatnya menarik. 

Logo iconic yang sederhana, relevan, bertahan lama, istimewa, patut 

dikenang, dan mudah diadaptasikan mengarahkan pada pentingnya 

pemahaman icon itu sendiri. Adams, Morioka, & Stone (2004) meyatakan 

bahwa icon memiliki peran yang besar dalam menyampaikan informasi. 

Penggunaan gaya tertentu dalam icon akan mempengaruhi arti. Berikut tiga 

tipe icon, yaitu: 

1. Diagrammatic, icon sederhana dari sebuah ide yang dituangkan dalam 

gambar yang disederhanakan. 

2. Metaphoric, icon yang menggunakan metafora sebagai representasi 

sebuah benda sebenarnya yang dijadikan icon dengan pesan yang 

terkandung di dalamnya. 

Perancangan Ulang Visual..., Vevi Julian, FSD UMN, 2018



19 
 

3. Symbolic, icon berupa gambar abstrak yang tidak memiliki hubungan 

sama sekali, makna di antara keduanya hanya akan dipahami ketika 

didekatkan (hlm. 54-56). 

2.2.2.2. Tagline 

Tagline merupakan ungkapan singkat yang mampu menangkap esensi, 

kepribadian, dan posisi brand yang membedakan brand dari pesaingnya. 

Sederhananya, tagline tidak dibuat sewenang-wenang, melainkan tumbuh 

dari proses strategis dan kreatif yang intensif. Tagline telah menjadi 

kependekan dari brand untuk penyampaian maknanya. Dibuat secara 

bermakna dan mudah diingat, sehingga membutuhkan penggunaan yang 

sering dan konsisten (Wheeler, 2013, hlm. 24). 

2.2.3. Brand Equity 

Menurut Keller (2013) brand perlu memahami kebutuhan dan keinginan audiens 

untuk merancang produk/jasa yang mampu memuaskan mereka, sehingga kekuatan 

brand tersebut dapat tertanam pada pikiran dan hati audiens. Hal tersebut 

dikarenakan kekuatan suatu brand bergantung terhadap apa yang dialami secara 

langsung oleh audiens dalam kurun waktu tertentu. 

Nilai pada suatu brand dapat terlihat ketika audiens dapat mengenali 

perbedaan antara brand satu dengan yang lain. Memberikan citra positif dalam 

ingatan audiens, dan meningkatkan awareness merupakan salah satu upaya untuk 

membangun brand equity yang baik (Keller, 2013, hlm. 73). 
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Dalam bukunya, Strategic Brand Managements, Keller (2013) 

mendefinisikan sumber hadirnya brand equity, yaitu brand awareness dan brand 

image. 

2.2.3.1. Brand Awareness 

Rustan (2017) menyatakan bahwa identitas yang ditampilkan dengan 

konsisten akan memberikan gambaran pada audiens bahwa entitas tersebut 

konsekuen dan profesional, dari hal tersebut diharapkan meningkatnya 

brand awareness  dan brand image positif sebagai tujuan dari identitas 

tersebut (hlm. 54). Keller (2013) menjelaskan bahwa brand awareness 

terdiri dari: 

1. Brand recognition 

Kemampuan audiens untuk mengenali kembali suatu brand ketika 

diberikan petunjuk mengenai brand secara tangible. 

2. Brand recall 

Kemampuan audiens untuk mengingat kembali suatu brand secara 

intangible, misal lewat bagaimana cara penggunaan brand tersebut. 

Membangun brand awareness dapat dilakukan dengan cara 

memaparkan brand identity secara berulang sehingga mampu 

meningkatkan ingatan audiens terhadap brand tersebut (brand recognition). 

Walaupun pengulangan meningkatkan pengenalan, memperbaiki brand 

recall membutuhkan keterikatan antara ingatan audiens dan bagaimana 
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brand seharusnya dipersepsikan, misal sebuah slogan yang membantu 

membangun brand image yang positif (Keller, 2013, hlm. 75). 

2.2.3.2. Brand Image 

Setelah menciptakan brand awareness sebagai langkah pertama 

membangun brand equity, brand image yang positif dapat dibangun lewat 

brand associations yang berupa fitur penciri brand (brand attributes) dan 

nilai personal audiens terhadap brand (brand benefits) (Keller, 2013). 

2.2.4. Brand Communication 

Sebagai salah satu upaya dalam brand management, brand communication 

berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi, pesan, dan nilai dari sebuah brand 

demi menciptakan relasi antara individu dengan brand (Feldwick, 2009, hlm. 127). 

Menurut Feldwick (2009), brand communication mengakomodasi tiga fungsi, yaitu 

menyampaikan informasi tentang suatu brand, membuat orang yang tidak tahu 

menjadi tahu (brand awareness), dan menciptakan asosiasi tertentu terhadap brand 

(brand image). Ketiga fungsi tersebut bertujuan untuk membangun relasi antara 

individu dengan brand (brand equity). Tidak hanya untuk meningkatkan penjualan 

dengan mempengaruhi perilaku pembeli, brand communication ditujukan pada 

kesuksesan brand dalam jangka panjang dengan meningkatkan value brand 

tersebut. 
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 Elemen dalam Komunikasi Brand 

2.3.1. Warna 

Warna menjadi elemen penarik perhatian dan impresi yang dapat berperan sebagai 

elemen penyeimbang dan alat untuk menyampaikan pesan. Pemilihan dan 

kombinasi warna berpengaruh terhadap efektivitas sebuah desain untuk 

mengkomunikasikan ide. Menurut Landa (2013), peran warna dalam desain adalah: 

1. Melalui warna, sebuah desain dapat menonjolkan titik fokus. Salah satu caranya 

adalah dengan memainkan tingkat saturasi pada warna. 

2. Penggunaan warna yang simbolis di dalam desain dapat mengeskpresikan 

kepribadian brand. 

3. Warna memiliki kaitan dengan budaya dan emosi audiensnya. 

4. Warna dapat menimbulkan beberapa ilusi, seperti ilusi ruang dan gerakan. 

 Warna sendiri dapat dikategorikan ke dalam warna panas dan warna dingin, 

di mana masing-masing warna dapat menimbulkan sensasi yang berbeda bagi 

audiensnya. Warna dingin biasanya dikaitkan dengan warna biru (air, langit) dan 

hijau (rumput, tumbuhan). Sedangkan warna panas identik dengan warna merah, 

jingga, kuning (api, cahaya matahari). Menurut Lauer dan Pentak (2008), dalam 

pengaplikasiannya, warna panas akan menimbulkan sensasi psikologis yaitu 

memberikan kehangatan, merangsang kebahagiaan dan keceriaan. Sedangkan 

warna dingin akan memberikan sensasi psikologis seperti kesan sejuk, dingin, 

santai, melancholy, dan tenang. 
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Gambar 2.7. Warm dan Cool Color 
(http://chrysanthos.com/warm-cool/, 2018) 

 

 Variasi kombinasi warna bisa dicapai melalui perbedaan hue, tint dengan 

menambahkan warna putih, dan shade dengan menambahkan warna hitam. 

Menurut Sherin (2012), memilih kombinasi warna dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, antara lain: 

1. Dominant, Subordinate, and Accent System 

Color palette terdiri dari satu warna primer sebagai warna dominan yang 

menjadi fokus utama, satu warna pendukung sebagai warna sekunder, serta satu 

warna sebagai aksentuasi dengan porsi pemakaian sedikit namun mampu 

menciptakan kombinasi yang harmonis dengan kedua warna lainnya. 
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2. Meaning-based Method 

Pemilihan warna berdasarkan satu hue yang tekah ditentukan, kemudian 

diambil satu warna pendukung dengan value yang sama dilengkapi tint dan 

shade. 

3. One-Color Palette 

Pemilihan hue dengan intensitas tinggi, kemudian dilengkapi dengan tint dan 

shade dari warna tersebut sebagai warna sekunder sehingga dapat digunakan 

untuk menekan biaya produksi. 

4. Two-Color Palette 

Mengambil dua kombinasi hue yang memiliki relasi dalam color wheel. 

5. Black and White 

Pemilihan warna hitam dan putih yang dilakukan apabila mempertimbangkan 

budget produksi. 
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Gambar 2.8. Color Spectrum 
(http://cs.nyu.edu, 2018) 

 

 Perpaduan kombinasi warna yang berhasil dapat diasosiasikan sebagai color 

harmonies. Berikut enam variasi color harmony yang dapat diaplikasikan melalui 

kombinasi warna yang tak terbatas: 

1. Complementary 

Pasangan warna yang saling berseberangan (memiliki sudut 180°) dalam 

lingkaran warna. Dua warna dengan posisi kontras komplementer ini 

menghasilkan hubungan kontras paling kuat. 
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Gambar 2.9. Complementary Color 

(Color Design Workbook, 2006) 

 

2. Split Complementary 

Perpaduan antara tiga warna yang dikombinasikan dengan cara mengambil satu 

warna dasar, lalu memilih dua warna yang bersebelahan dari warna 

komplementer pertama. 

 

Gambar 2.10. Split Complementary Color 

(Color Design Workbook, 2006) 

3. Double Complementary 

Kombinasi antara dua pasangan warna komplementer.  
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Gambar 2.11. Double Complementary Color 
(Color Design Workbook, 2006) 

4. Analogous 

Kombinasi antara dua atau lebih warna yang bersebelahan dalam lingkaran 

warna. Warna-warna ini memiliki kesamaan gelombang cahaya, sehingga 

nyaman untuk dipandang mata. 

 

Gambar 2.12. Analogous Color 
(Color Design Workbook, 2006) 

5. Triadic 

Kombinasi antara tiga warna kontras, di mana warna satu dengan yang lain 

berjarak sama dalam lingkaran warna. 
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Gambar 2.13. Triadic Color 
(Color Design Workbook, 2006) 

6. Monochromatic 

Skema warna yang terbentuk dari campuran warna shade dan tint dari suatu 

warna. Prinsip warna monokromatik ialah menggunakan satu warna dan 

mengeksplor variasi lainnya dengan mengubah saturation dan lightness untuk 

membentuk kombinasi warna yang serupa.  

 

Gambar 2.14. Monochromatic Color 
(Color Design Workbook, 2006) 

 

 Demi memberikan dampak lebih dari brand pada audiens lewat warna, 

pemilihan warna lewat pengetahuan akan psikologis warna dapat membantu 
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penyampaian persepsi brand terhadap audiensnya. Dameria (2007) menyatakan 

mengenai asosiasi dan psikologi sembilan warna yang paling sering digunakan di 

industri cetak dan grafis, yaitu: 

1. Biru, warna yang memberikan inspirasi, dan biasanya cocok untuk situs web, 

kemasan produk atau kartu identitas perusahaan dan untuk hal-hal lainnya yang 

bersifat penting. Biru dapat memberikan kesan kebenaran, kontemplatif, damai, 

intelejensi tinggi, meditatif. 

2. Hijau, warna yang mengasosiasikan kita akan pemandangan alam, kesegaran 

dan kenyamanan. Memberi kesan positif seperti sensitif, stabil, formal, toleran, 

harmonis, keberuntungan. 

3. Kuning, warna yang cocok dipakai untuk penjualan atau dalam pameran karena 

lebih menarik mata dibandingkan dengan warna lain. Kuning adalah warna 

matahari, sumber energi dan sumber cahaya alami. Kuning memberikan kesan 

segar, cepat, jujur, adil, tajam, cerdas. 

4. Jingga, warna yang dapat memberikan kesan muda, kreatif, keakraban, dinamis 

dan persahabatan. 

5. Merah, memiliki gelombang yang paling panjang dalam gelombang warna 

sehingga warna ini yang paling cepat tertangkap mata, itu sebabnya merah 

merupakan warna paling pertama yang dikenali anak-anak. Merah dapat 

memberikan kesan hidup, cerah, pemimpin, gairah dan kuat. 
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6. Merah muda, atau yang biasa disebut warna pink, berhubungan dengan kasih 

sayang dan wanita. Warna pink dapat diasosiasikan dengan romantisme, 

feminisme, lembut, rasa sensitif dan kehalusan. 

7. Ungu, menyampaikan kesan sederhana sampai agung tergantung banyaknya 

latar belakang yang digunakan. Ungu merupakan warna yang unik karena 

karakternya berubah-ubah begitu drastis tergantung dengan intensitas yang 

dimilikinya. 

8. Coklat, warna coklat dihubungkan dengan kesederhanaan yang abadi, sangat 

dekat dengan alam karena memiliki warna yang sama seperti tanah dan kayu. 

9. Putih, warna yang dilihat sebagai warna yang aman dan sopan. Warna ini tidak 

akan membuat sebuah produk terlihat kuno karena warna ini selalu tak lekang 

oleh zaman. Warna ini tidak bersifat dominan bila dipadukan dengan warna 

lainnya. 

10. Hitam, warna yang dapat menggambarkan keheningan, kematangan berpikir 

dan kedalaman akal yang menghasilkan karya. Terutama karya-karya yang 

bernilai seni. Hitam positif memberi kesan kuat, kreatif, magis, idealis, fokus. 

Hitam negatif memberi kesan terlalu kuat, superior, merusak, menekan. 

2.3.2. Tipografi 

Kegiatan mendesain dengan type disebut dengan tipografi. Huruf, angka, tanda 

baca yang termasuk dalam type dapat berfungsi ganda, yaitu fungsi verbal dan 

visual sebagai elemen desain. Walaupun fungsi utama tipografi adalah untuk 
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dibaca, penggabungan fungsi verbal dan visual mampu merefleksikan suatu arti 

yang hanya dapat diterima secara intelektual, juga secara sensual dan emosional 

(Poulin, 2011). 

 

Gambar 2.15. Anatomi Huruf 

(http://caradesain.com/klasifikasi-font-belajar-tentang-tipografi/, 2018) 

 

Landa (2006) berpendapat bahwa dalam proses mendesain suatu identitas, 

tipografi merupakan elemen terpenting untuk menjaga kesatuan seluruh identitas 

brand yang divisualisasikan sehingga tipografi turut membangun brand image 

melalui berbagai macam cara, antara lain: 

1. Character, menentukan font yang sesuai dengan karakter brand yang ingin 

direpresentasikan. 

2. Compatibility, menentukan font yang cocok untuk dikombinasikan dengan 

elemen visual lainnya. 

3. Font selection dan combination, memilih dua jenis font yang komplementer 

kemudian menggunakan ukuran sebagai variasi visual. 
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4. Type works with images, font yang digunakan saling melengkapi ketika 

dipasangkan dengan gambar tertentu untuk menyampaikan pesan utama dari 

brand tersebut. 

5. Type for the logo or brand, penggunaan font sebagai elemen visual yang 

digunakan dalam perancangan identitas brand. 

2.3.3. Image 

Image merupakan komponen dalam desain grafis berupa visualisasi yang 

merepresentasikan sesuatu, mengandung ide serta perasaan tertentu (Landa, 2011, 

hlm. 107). Landa (2013) menjelaskan bahwa diperlukan pertimbangan yang matang 

dalam membuat sebuah image karena setiap komponen dalam image memiliki 

fungsi komunikasinya masing-masing. Dalam mengkomunikasikan ide lewat 

image, terdapat berbagai jenis kategori image, antara lain: 

1. Ilustrasi, bentuk visualisasi yang menuntut keterampilan tangan pembuatnya. 

Ilustrasi mampu mengkomunikasikan pesan tertentu melalui beragam jenis 

media dan gaya visualisasi spesifik dari pembuatnya. 

2. Fotografi, visualisasi yang dihasilkan menggunakan kamera. Menurut Mahon 

(2010), fotografi mampu menyampaikan mood dan tone of voice tertentu 

dengan lebih efektif (hlm. 92). 

3. Interpretasi grafis, visualisasi yang merepresentasikan objek melalui elemen 

grafis, menyerupai symbol, sign, atau pictogram secara lebih detail, ekspresif 

dan deskriptif. 
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4. Kolase, visual yang dibuat dari potongan kertas, fotografi, gambar, atau 

material lainnya yang ditempel pada permukaan dua dimensi sehingga 

merepresentasikan sesuatu. Kolase dibuat secara manual dan dapat dimodifikasi 

secara digital. 

5. Photomontage, gabungan dari beberapa foto atau bagian dari foto yang 

dikomposisikan membentuk image yang unik. 

6. Mixed media, bentuk visual yang dihasilkan dengan menggunakan beberapa 

media berbeda, misal kombinasi antara fotografi dan ilustrasi. 

7. Motion graphic, elemen komunikasi visual dalam bentuk video yang 

mengintegrasikan visual, tipografi, dan audio dalam waktu tertentu. 

8. Diagram, elemen grafis yang merepresentasikan informasi, data statistik, 

struktur, atau proses. Diagram dapat berbentu chart, grafik, atau peta. 

2.3.4. Layout  

Menurut Landa (2013), layout adalah pengorganisasian tipografi dan gambar dalam 

sebidang area cetak maupun digital (hlm. 378). Terlepas dari berbagai format final, 

layout ditujukan untuk pertimbangan pratikal dan estetika bagaimana konten akan 

dilihat. Arnston (2012) mendefinisikan layout sebagai upaya menciptakan 

keseimbangan atau kesinambungan antar berbagai elemen dalam sebuah desain 

agar secara efektif dapat mengkomunikasikan informasi dan baik secara estetika. 

Tidak hanya sekadar meletakkan elemen visual dalam satu bidang, melainkan 
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menjadikan tiap elemen saling terintegrasi dan memiliki relasi satu sama lain dalam 

desain (hlm. 11). 

Menurut Arnston (2012), terdapat beberapa prinsip atau pertimbangan 

ketika membuat layout, yaitu: 

1. Proporsi antar elemen layout, perbandingan ukuran antara teks, image, dan 

elemen lainnya dalam satu media. 

2. Visual rhythm, menciptakan kesan pergerakan dalam layout melalui repetisi 

bentuk, warna, tekstur, ketebalan teks, letterspacing, ukuran, dan peletakkan 

elemen. 

3. Grid, merupakan struktur yang bersifat invisible sebagai panduan peletakkan 

elemen dalam layout. Fungsinya untuk mengatur kesinambungan (continuity) 

pada single atau multiple pages, menciptakan kesatuan pada halaman atau 

publikasi berseri (hlm. 112-119). 

Di lain sisi, Landa (2013) menyatakan grid sebagai permasalahan layout 

elemen visual. Sistem grid diciptakan untuk mempermudah penempatan komposisi 

visual agar komunikatif dan memuaskan secara estetik. Grid akan sangat berguna 

untuk rancangan yang berjumlah lebih dari satu halaman karena kegunaannya untuk 

menjaga konsistensi dalam repetisi komposisi yang sudah dirancang. 

Merancang grid meliputi ruang positif dan negatif, ruang konten, ruang 

untuk margin, gutters, spasi garis dan paragraf, dan padding (Landa, 2013, hlm. 

339). Grid mengantisipasi munculnya kerancuan informasi dengan memberikan 
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garis pemisah antara informasi yang satu dengan yang lain (column grid), sehingga 

sistem grid tidak melimitasi ruang perancangan, melainkan perangkat yang 

membantu penempatan elemen visual pada bidang perancangan. 

Tondreau (2009) menjelaskan komponen grid dan struktur dasar grid yang 

dapat digunakan dalam layout. Komponen utama grid terdiri dari: 

1. Kolom, merupakan ruang vertikal untuk meletakkan elemen layout. Ukuran dan 

jumlah kolom ditentukan oleh banyaknya konten dalam halaman. 

2. Modul, merupakan satuan unit dalam kolom atau baris yang dipisahkan dengan 

jarak yang konsisten. 

3. Margin, merupakan ruang kosong antara konten dengan media. Margin dapat 

digunakan untuk meletakkan informasi sekunder. 

4. Spatial zone, merupakan gabungan beberapa modul atau kolom yang 

membentuk area untuk peletakkan teks, image, atau informasi tertentu. 

5. Flowline, merupakan garis yang memisahkan area secara horizontal. 

6. Marker, merupakan elemen untuk membantu pembaca mengidentifikasi suatu 

dokumen, misalnya nomor halaman, running head, dan icon (hlm. 10). 
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Gambar 2.16. Komponen Grid 
(Layout Essentials, 2009) 

 

Sedangkan stuktur dasar grid, Tondreau menjelaskan dalam lima struktur, 

yaitu: 

1. Single-column grid, terdiri dari satu kolom halaman, biasanya digunakan untuk 

teks dalam jumlah banyak misalnya esai dan buku teks. 
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2. Two-column grid, terdiri dari dua kolom yang dapat digunakan untuk 

menyajikan dua informasi berbeda setiap kolomnya. Kolom dapat dibuat dalam 

ukuran yang sama ataupun berbeda. 

3. Multicoumn grid, terdiri lebih dari dua kolom dengan fleksibilitas yang tinggi, 

biasanya digunakan untuk majalah atau website. 

4. Modular grids, mengkombinasikan kolom vertikal dan horizontal yang terdiri 

dari modul-modul dalam ukuran lebih kecil. 

5. Hierarchical grids, terdiri dari horizontal kolom yang membagi halaman 

menjadi beberapa bagian (hlm. 11). 

 

Gambar 2.17. Struktur Dasar Grid 
(Layout Essentials, 2009) 
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2.3.5. Copywriting 

Copywriting merupakan pesan verbal untuk mempersuasi seseorang melakukan 

sesuatu. Copywriting yang baik mengandung dan menyampaikan ide yang jelas, 

tidak seperti promosi penjualan, dan harus saling bersinergi dengan visual dalam 

menyampaikan pesan. Ketika sebuah iklan mengutamakan visual, maka yang 

lainnya berperan sebagai elemen pendukung dan sebaliknya. Hal tersebut 

dimaksudkan agar audiens tidak kebingungan atas informasi yang diberikan 

(Landa, 2010). Berikut beberapa cara untuk menyiasati hubungan antara visual 

dengan verbal: 

1. Headline menjelaskan visual. 

2. Headline menentang visual, menciptakan kontras dan ironi. 

3. Headline literal dengan visualisasi yang tidak biasa, misal humor, membuat 

penasaran, mengejutkan. 

4. Visualisasi literal dengan headline yang tidak biasa, misal humor, membuat 

penasaran, mengejutkan. 

Penentuan dalam mengutamakan copywriting atau visual biasanya didasari 

atas preferensi audiens dengan melihat visual atau membaca. Maka, dalam 

merancang copywriting perlu memperhatikan efektivitas penggunaan kata dalam 

menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya (hlm. 99). Hal lain yang perlu 

digaris bawahi saat merancang copywriting yang efektif adalah dengan memahami 

kepada siapa kita berbicara. Pembaca harus dengan mudah memahami dan menarik 
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hubungan antara pesan yang disampaikan dengan diri mereka, maka copyrwiting 

harus tetap relevan dan sesuai dengan audiens. 

 Brand Guidelines 

Pedoman sistem identitas berfungsi sebagai pegangan bagi perusahaan dalam 

menerapkan konsistensi identitas mereka. Perannya sebagai alat visualisasi citra 

perusahaan sebagai citra bersama menjadikan kesatuan utuh perusahaan sebagai 

brand. Tanpa pedoman ini, akan terjadi kesulitan dalam menerapkan dan 

mengontrol konsistensi identitas suatu brand (Rustan, 2013, hlm. 90). 

Menurut Kartika dan Wijaya (2015), brand guidelines adalah panduan yang 

memudahkan pengguna dalam mengaplikasikan logo dalam berbagai media. Pada 

umumnya, di dalamnya terdapat visi dan misi perusahaan, konsep perancangan 

identitas, white space yang harus ada di sekitar logo, skala perbandingan ukuran 

besar dan kecil, larangan serta hal yang diperbolehkan dalam penggunaan logo, font 

yang digunakan untuk mendukung identitas, hingga implementasinya pada media 

online dan offline. Output brand guidelines dalam PDF akan memudahkan 

pengguna dalam menambahkan pendukung baru, seperti tagline, kampanye 

pemasaran baru, gaya tipografi yang berubah, dan lainnya (hlm. 33). 
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Gambar 2.18. Brand Guidelines  

 (http://arcsncurves.com/brand-guidelines-design-dubai-corporate-identity-manual, 2018)
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