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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Logo Sebagai Elemen Branding 

Pengertian brand menurut Wiryawan, brand merupakan persepsi, harapan dan 

pengalaman dari sebuah produk, jasa, dan organisasi yang merupakan gabungan 

dari berbagai atribute baik nyata maupun tidak nyata. Disimbolkan dengan merek 

dari sebuah dagang yang apabila dikelola dengan baik akan menciptakan nilai dan 

pengaruh.(Wiryawan: 2008, Hlm. 21). Menurut Holland dan Surya dalam 

bukunya  Brand Cook Book , Banyak orang salah menafsirkan brand hanya dilihat 

dari visual atau logo. Ketika berbicara tentang sebuah brand, kita berbicara 

tentang perbedaan emosional. Visual identity atau logo hanyalah bagian dari 

proses sebagai tanda pergantian, atau perubahan dari dalam. Brand adalah 

penggabungan dari semua elemen, karakteristik dan pengalaman emosional. 

Kekuatan brand sangat besar, yang dapat membuat seseorang menjadikan brand 

tersebut menjadi “ Agama “ (2012, Hlm.. 16). Menurut Rustan pada buku nya 

yang berjudul  Mendesain logo  mengatakan, masyarakat umum menganggap 

brand adalah sama dengan logo, merek, atau nama entitas. Semua hanya bersifat 

fisik semata. Sebenarnya brand lebih merupakan rangkuman pengalaman dan 

asosiasi terhadap sebuah entitas, jadi jauh lebih dalam dari sekedar fisik 

saja.(2009, Hlm.. 16). Selain itu Wheeler mengatakan dalam buku nya yang 

berjudul  Designing Brand identity , karena terciptanya persaingan yang tak 
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terbatas, setiap perusahaan mencari cara untuk menghubungkan secara emosional 

dengan konsumen, untuk menciptakan hubungan seumur hidup yang tak 

tergantikan. Brand yang kuat di tengah-tengah pasar yang ramai, akan membuat 

konsumen jatuh cinta dengan merek tersebut, dan percaya terhadap 

perusahaan.(2010, Hlm. 2)  

 Berdasarkan pendapat kelima ahli di atas, penulis menyimpulkan brand 

adalah sebuah penggabungan dari semua elemen fisik maupun nonfisik, 

karakteristik dan pengalaman emosional yang berisikan harapan atau nilai 

ditujukan kepada konsumen sebagai tanda atau pembeda dengan yang lain. 

Dengan brand yang disampaikan dengan baik dan tepat pada target pasar yang 

dituju akan membuat kecintaannya konsumen terhadap brand itu sendiri. Jika 

dihubungkan dengan Furion, dapat ditarik kesimpulan bahwa Furion merupakan 

sebuah brand yang ingin menyampaikan bahwa Furion adalah sebuah produk 

yang dapat mengerti bagaimana kebutuhan konsumen terutama, pada industri 

menengah ke atas dengan memberikan kemudahan untuk menyesuaikan produk 

Furion pada industri yang menggunakannya. 

Menurut Wheeler dalam bukunya yang berjudul Designing Brand identity, 

menjelaskan bahwa branding adalah sebuah proses disiplin untuk membangun 

kesadaran dan memperpanjang loyalitas konsumen. Yang berguna untuk kesiapan 

investasi di masa depan. Branding merupakan sebuah perebutan pada setiap 

kesempatan untuk mengambil hati para konsumen agar memilih brand tersebut di 

banding brand lainnya.(2010, Hlm. 6). Menurut Rustan definisi   branding adalah 

sebagai kegiatan membangun sebuah brand. Membuat identitas, termasuk logo, 
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merupakan salah satu kegiatan branding. Sedangkan menurut Matthew Healey 

branding adalah proses dari kelanjutan perjuangan antara produsen dan konsumen 

untuk menepati janji dan maknanya. 

Bedasarkan pendapat ketiga ahli di atas, penulis menyimpulkan branding 

adalah sebuah kegiatan dalam proses membangun kesadaran dan menanamkan 

brand kepada konsumen agar brand tersebut dapat dipercaya dan diingat oleh 

konsumen. Dikatikan pada brand Furion adalah bagaimana produk Furion dapat 

sampai pada konsumen sebagai produk yang bisa menyesuaikan kebutuhan 

konsumen khususnya pada segmentasi industri menengah ke atas. 

Menurut Holland dan Surya dalam bukunya Brand Cook Book, Brand 

Essence bukan sebuah slogan. Melainkan lebih dalam dari itu, dengan maksud 

jiwa dari sebuah brand. brand adalah proses totalisasi  dari membangun sebuah 

karakter, dari jiwa, personal, dan visual. Kita butuh mengerti bagaimana 

mempengaruhi dari strategi branding untuk membuat bisnis menjadi sukses. Salah 

satu cara dengan membangun hubungan yang erat dan menciptakan emosional 

terhadap market yang dituju. Holland dan Surya menjelaskan bagaimana 

membangun Brand Essence : 

1. Kembali pada apa yang anda ingin sampaikan sebagai pemilik kepada 

konsumen, dan apa yang ingin anda tawarkan. 

2. Dari langkah yang sebelumnya, anda akan memilih dari kata-kata kunci 

yang dapat mewakili berbagai intisari dari brand yang dapat di cocokkan 

dengan visi dan misi perusahaan. 
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3. menciptakan perbedaaan tidak harus fungsional (tangible) tapi kita dapat 

melihat ini dari aspek yang lebih emosional. Misalnya, pada Starbuck 

Coffee, kita tidak bisa hanya membahas produk kopi terbaik atau paling 

berkomitmen, dan lain-lain, karena hal ini sudah dilakukan sama dalam 

bisnis, tetapi lebih keinginan Starbuck untuk menyediakan tempat ketiga 

selain rumah dan kantor, yang merupakan gaya hidup yang membuat kopi 

starbucks layak dan tidak hanya menjual secangkir kopi.(2012, Hlm. 19) 

Menurut Rangkuti untuk membangun brand yang kuat harus memerlukan 

fondasi yang kuat juga. Rankuti menyebutkan terdapat 3 cara untuk membangun 

brand dengan fondasi yang kuat yaitu : 

1. Memiliki positioning yang tepat 

Menjadi nomor satu di benak konsumen merupakan tujuan utama dari positioning. 

Bukan berarti menjadi nomor satu disegala aspek sebagai pilihan utama 

konsumen. Contohnya adalah Volvo. Volvo bukan merupakan mobil nomor satu 

untuk semua aspek. Tetapi Volvo adalah mobil nomor satu untuk kategori mobil 

aman dan positioning atas brand value ini terus dipertahankan dengan konsisten, 

sehingga tertanam dengan  erat di benak konsumen,  jika ingin mobil yang aman, 

naiklah Volvo. Merek yang berhasil harus memilki kategori spesifik agar menjadi 

nomor satu di benak pelanggan. 
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2. Memiliki brand value yang tepat 

Semakin tepat brand di-positioning-kan dalam pikiran pelanggan, brand tersebut 

akan semakin bersaing. Untuk mengelola hal tersebut kita perlu mengetahui brand 

value. Contohnya sebuah pakaian, positioning adalah kesesuaian ukuran bagi 

penggunanya. Sedangkan brand value adalah keindahan warna serta model 

pakaian tersebut. Dengan adanya brand value dapat membentuk brand 

personality. 

3. Memiliki konsep yang tepat 

Bagian  akhir untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning yang tepat 

kepada konsumen harus dibantu dengan konsep yang baik dan tepat. 

 Bedasarkan teori Rangkuti, dalam membangun brand dengan fondasi yang 

kuat, dihubungkan dengan target market yang baru, Furion memposisikan diri 

pada kelas menengah ke atas ( Hotel dan food court ) dengan positioning sebagai 

produk customize Kitchen Equipment for industry. Sedangkan brand value Tenno 

yang ingin diangkat adalah customize. 

Pengembangan konsep merupakan proses kreatif, karena berbeda dengan 

positioning, konsep dapat terus-menerus berubah sesuai dengan produk yang 

bersangkutan. Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan semua 

elemen-elemen brand value dan positioning secara tepat, sehingga brand image 

dapat terus-menerus ditingkatkan.(2004, Hlm. 5) 
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2.2 Brand identity 

Brand identity membuat perusahaan itu menjadi berbeda dari yang lain, dari 

kompetitornya, membuat pasar memahami dengan jelas akan keberadaan dan 

kepribadian perusahaan, menimbulkan awareness yang berarti persentase 

khayalak sasaran yang mengenali keberadaan sebuah brand ketika ditanyakan 

dalam sebuah survei (Wiryawan: 2008, Hlm. 140). Brand identity yang berhasil 

membuat perusahaan menjadi sukses adalah brand identity yang baik dan kuat. 

Sehingga membuat konsumen dapat percaya dan setia kepada perusahaan yang 

jelas dapat menguntungkan perusahaan dalam menambah pendapatan. Ada 

beberapa hal yang membuat sebuah identitas visual menjadi baik (Wheeler: 2006, 

Hlm. 25), yaitu : 

1. Vission  

Visi harus kuat karena visi merupakan dasar dari brand itu sendiri. 

Visi itu berupa ide, fondasi dan inspirasi dalam membangun brand dan 

perusahaan tersebut. Tantangan bagi seorang desainer adalah 

bagaimana memvisualisasikan visi perusahaan menjadi ekspresi yang 

jelas dan visual bisa tersampaikan ke masyarakat. 

2. Meaning 

Brand harus memiliki arti berdasarkan ide yang cemerlang. Arti ini 

menjadi DNA dari brand identity. Logo yang menjadi salah satu 

elemen dari brand identity perlu memiliki makna yang kuat. 
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3. Authenticity 

Identitas visual tersebut harus asli dan original sehingga membuatnya 

berbeda perusahaan lain dan mempunyai kepribadian yang unik dan 

kuat. 

4. Differentiation 

Identitas visual mampu membedakan perusahaan ini dari 

kompetitornya. 

5. Sustainabillity 

Sebuah identitas visual dibuat agar mampu bertahan lama sampai 

kapanpun, tidak hanya bertahan sebentar saja. Maka dari itu, identitas 

visual harus dibuat dengan proses analisa dan observasi yang 

mendalam, serta dibangun dengan kepribadian yang kuat. 

6. Coherence 

Dimanapun dan kapanpun konsumen dari perusahaan ini berada, 

mereka mampu merasakan hal yang sama, pengalaman yang sama dan 

rasa yang sama dari brand perusahaan tersebut. 

7. Flexibility 

Brand identity yang efektif dapat memposisikan perusahaan agar 

secara dinamis dapat mengikuti pertumbuhan dimasa depan dan dapat 

mendukung strategi pemasarannya. 
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8. Commitment 

Perusahaan harus mempertahankan integritas dan kekonsistenannya 

terhadap identitas visual yang dimilikinya. 

9. Value 

Perusahaan memiliki nilai-nilai tertentu dengan, membangun kepekaan 

masyarakat terhadap brand perusahaan tersebut, sehingga mampu 

mengkomunikasikan keunikan dan kualitas perusahaan yang ingin d 

sampaikan. 

 Bedasarkan teori para ahli di atas, dikaitkan dengan Furion adalah dengan 

market baru Furion yang baru, Furion memiliki Brand identity yang jelas 

dibandingkan kompetitor lainnya, seperti visi Furion yaitu menjadi perusahaan 

yang bergerak dalam bidang Kitchen Equipment terkhusus kompor nomor satu di 

Indonesia, dilakukannya dengan menambah target market yang awal menengah 

kebawah menjadi menengah ke atas. Dari segi pembeda dengan kompetitor 

lainnya, Furion sebagai kompor yang dapat dicustomize, atau menyesuaikan dari 

segi ukuran dan kebutuhan untuk konsumen. Sedangkan Value yang ingin 

diberikan Furion adalah Customize. 

 

2.3 Logo dan Elemennya 

logo pertama kali diperkenalkan oleh orang Yunani kuno dan Romawi. pada 

awalnya, logo ini hanya digunakan sebagai tanda kepemilikan atas properti orang 

Perancangan Logo Kompor..., Eko Susanto, FSD UMN, 2013



13 

 

dan ternak. logo atau merek dagang mulai berkembang pada abad pertengahan, 

karena pada masa tersebut perdagangan mulai berkembang. desain logo 

berkembang dan memiliki nilai estetika. pada abad ke-3.(Holland dan Surya: 

2012, Hlm. 56). Menurut buku Mendesain Logo, awal kata logo dari bahasa 

Yunani yaitu logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan dan akal 

budi.(Surianto, 2009, Hlm. 66).  Berdasarkan yang tertulis dalam buku Kamus 

Brand, karangan Wiryawan, tahun 2008, istilah ini digunakan untuk 

merepresentasikan logo yang terdiri dari huruf. Namun sekarang digunakan secara 

umum untuk merepresentasikan seluruh merek dagang.  

Berdasarkan buku Mendesain logo , menurut Napoles, penulis Corporate 

Identity Design, mengatakan dalam bukunya: “Perusahaan itu bagaikan manusia. 

Mereka memiliki karakter pribadi, budaya  dan prinsip-prinsip. Namun bagi 

banyak orang, mereka terlihat dingin (kaku) dan tidak berkepribadian. Tanpa 

tanda-tanda kehidupan. Identitas visual membantu membuat mereka lebih 

manusiawi, dengan memberinya ‘wajah’ dan kepribadian dalam bentuk sebuah 

logo”. (Surianto: 2009, Hlm. 66). Sedangkan Menurut Rustan berpendapat bahwa 

jelas bahwa logo merupakan atribut paling utama yang terlihat secara fisik, seperti 

layaknya wajah pada manusia. Melalui logo, tergambar semua atribut nonfisik 

lainnya sebagai jiwa dari entitas tersebut, yaitu visi dan misinya, corporate value, 

corporate culture, dan seluruh kepribadiannya. Karena itu pencarian ide logo 

harus berdasarkan kepribadian entitas tersebut. Jadi yang tampak di permukaan 

benar-benar berasal dari dalam dirinya. (Surianto 2009,Hlm. 66)   
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Bedasarkan pendapat keempat ahli di atas, penulis menyimpulkan logo 

adalah salah satu dari elemen brand, secara fisik sebagai wajah yang mewakili 

suatu brand. 

Rustan (2009, Hlm. 42) menguraikan kriteria utama logo yang tidak mungkin 

dipungkiri: 

a. Harus unik. Mencerminkan dan mengangkat citra entitasnya sekaligus 

membedakannya dengan yang lain. 

b. Harus dapat mengakomodasi dinamika yang dialami entitasnya dalam jangka 

waktu selama mungkin, Artinya logo harus fleksibel sekaligus tahan lama. 

Menurut sumber dari buku Designing Brand identity, karangan Wheeler, 

kriteria logo yang baik dapat dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut : 

1. Logo yang baik adalah logo yang jelas, mudah diingat dan diingat   

sepanjang masa. 

2. Logo yang baik mudah dikenali dan dipahami. 

3. Logo yang baik dapat  memvisualisasikan identitas perusahaan, visi misi 

dan latar belakang perusahaan. 

4. Logo yang baik mampu mengkomunikasikan kinerja dan identitas 

perusahaannya. 

5. Logo yang baik harus dilindungi dan dijaga. 

6. Logo yang baik memiliki nilai enduring, yaitu dapat bertahan lama. 
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7. Logo yang baik nampak sama walaupun dibuat dalam skala besar maupun 

kecil dan dibuat di media atau material yang berbeda. 

8. Logo yang baik tetap terlihat memiliki fungsi dan kualitas yang sama dalam 

warna hitam putih maupun berwarna. 

 

2.3.1 Brand Architecture 

Menurut buku Kamus Brand, oleh Wiryawan, Brand architecture adalah sebuah 

hirarki atau tata urutan beberapa brand yang mempunyai hubungan satu dengan 

yang lainnya. Brand architecture dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Monolithic 

Brand yang menggunakan satu brand tunggal dalam setiap produknya. 

Konsumen diharapkan mempunyai satu gambaran yang jelas tentang 

perusahaan ini dan membuat keputusan untuk membeli produknya karena 

loyalitas atau kepercayaan terhadap brand ini. Contoh perusahaan  adalah 

Starbucks, Fed Ex dan The Body Shop. 

2. Subbrand 

Brand yang menggunakan masterbrand (brand yang mengepalai 

semuanya), digabungkan dengan brand lainnya yang berfungsi sebagai 

nama atau jenis produk maupun jasa. Contoh perusahaan adalah Microsoft 

Office dan Adobe Acrobat. 
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3. Endorsed 

Brand di mana terjadi sinergi pemasaran antara nama produk atau divisi 

dengan brand utamanya. Brand jenis ini bisa maju karena didukung oleh 

kredibilitas masterbrand-nya. Contohnya seperti Oreo dari Nabisco, 

Dancow dari Nestle. 

4. Pluralistic 

Kasus brand yang menggunakan banyak brand dalam setiap produk 

maupun jasa mereka. Setiap brand disesuaikan dengan pasar sasaran yang 

spesifik. Biasanya nama dari masterbrand tidak terlihat atau hanya 

diketahui di kalangan investor. Contohnya, Mitra Adi Perkasa (MAP) 

sebagai masterbrand dengan banyak brand di bawahnya seperti Domino’s 

Pizza, Zara, Cold Stone juga Burger King. 

Bedasarkan pengelompokkan Brand Architecture di atas, dikaitkan dengan 

Furion adalah produk yang dimiliki oleh CV. Victory Metallurgy yang merupakan 

selaku masterbrand. Lebih pada brand architecture pluralistic yang dimana 

masterbrand tidak terlihat atau hanya diketahui dikalangan investor, dengan 

memiliki brand dibawahnya adalah Tenno, sebagai produk dengan segmentasi 

rumah tangga, dan pedagang menengah kebawah sedangkan brand Furion sebagai 

produk dengan segmentasi industri menengah ke atas 
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2.3.2 Teori Gestalt dalam Logo 

Sejak abad kedua puluh satu, psikolog telah melakukan penelitian tentang 

persepsi visual, dengan berusaha menemukan bagaimana fungsi mata dan otak 

secara bersama. Banyak dari penelitian ini tentunya sangat teknis dan ilmiah, 

beberapa dasar penemuan sangat beguna dan membantu untuk seniman dan 

desainer. Studi persepsi ini secara luas disebut teori gestalt dalam psikologi 

visual. (2008, Hlm. 32) 

Menurut Rustan pada bukunya Mendesain Logo (2009, Hlm. 49), gestalt 

adalah sebuah teori psikologi yang mengatakan bahwa seseorang akan 

mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan yang 

utuh. Sedangkan Laurer dan Pentak (2008, Hlm. 32) menguraikan, pekerjaan 

desainer dalam pembuatan satu kesatuan visual dibuat jadi lebih mudah karena, 

faktanya penglihat sebenarnya mencari beberapa bentuk dari organiasi, terkadang 

dihubungkan dengan bermacam elemen. Penglihat tidak mau melihat chaos yang 

tidak berkaitan. Desainer harus menyediakan beberapa petunjuk, tapi penglihat 

masih harus brusaha mencari beberapa pola yang berhubungan dan kesatuan. 

Ketika polanya tidak bisa ditemukan oleh pengilihat, kemungkinan gambar 

tersebut akan diabaikan. 

Rustan pada bukunya Mendesain Logo,(2009, Hlm. 49). Memaparkan 

jenis prinsip gestalt yang sering digunakan dalam logo, yaitu: 
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a. Similarity 

Objek-objek yang bentuk/elemennya sama/mirip akan dilihat sebagai satu 

kelompok tersendiri. 

 

 

 

 

Gambar 2. 1  Logo Chanel  

(http://www.webandluxe.com) 

 

b. Closure 

Melengkapi sebuah objek menjadi sesuatu yang utuh walau sebenarnya tidak 

komplit. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2  Logo CNBC 

(http://www.csg-pr.com ) 
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c. Figure Ground 

Melihat foreground objek (latar depannya) atau background-nya (latar 

belakangnya), atau keduanya dapat dilihat sebagai objek. 

        

 

 

Gambar 2. 3  Logo Formula 1 

(http://www.logostage.com/) 

 

d. Impossible Figure 

Objek yang tidak mungkin dibuat dalam dunia nyata tiga dimensi. 

 

Gambar 2. 4  Logo Renault 

(http://www.logostage.com/) 
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2.3.3 Klasifikasi Logo 

Bedasarkan buku  Logo Design Workbook. oleh Morioka (2006, Hlm. 17) terdapat 

klasifikasi logo : 

a. Wordmark 

Wordmark menggunakan nama perusahaan yang di presentasikan secara visual 

dengan gaya desain huruf tertentu. 

Kelebihan: Dengan banyaknya logo di dunia ini telah membuat orang mudah 

mengingat sebuah simbol. Menggunakan nama perusahaan menjadi logo 

merupakan cara lain untuk pengenalan logo. Contohnya ketika logo Mobil yang 

memang seharusnya untuk Mobil, orang-orang menyadari itu. 

b. Symbol 

Symbol merupakan icon pada bagian logo. contohnya manusia pada logo 

Cingular. Tetapi ada saatnya dimana logomark lebih eksis tanpa wordmark, 

contoh nya gambar centang pada Nike, buah apel pada  logo Apple dan  mata pada 

CBS. 

Kelebihan: Hal ini mendukung sebuah pemikiran “a picture is worth a thousand 

words”. Sebuah simbol mata/telinga lebih mudah dikenali pada benda lain seperti 

komputer atau topi, daripada tulisan Time Warner Cable. 

Kelemahan: Apabila simbolnya terpisah dari wordmark dan logo tersebut tidak 

memiliki equitas, hal ini sangat susah untuk di kenali. 
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Gambar 2. 6  Logo Nike  

 (http://www.logostage.com) 

 

c. Monogram 

Merupakan desain logo yang menggunakan salah satu huruf insial yang digunakan 

untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan, publikasi, seseorang, objek atau ide. 

 

Kelebihan: Monogram merupakan solusi dari persoalan mnemonic dan legibilitas. 

Kelemahan: Monogram terkadang terlihat sebagai logo. Inisial generik, yang 

diperlakukan dengan baik dapat terlihat bagus di handuk dan kacamata 

dibandingkan di kartu nama.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7  Logo Gucci  

(http://www.logostage.com) 
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berdasarkan buku Mendesain Logo,oleh Rustan (2009, Hlm. 24), ada 

beberapa klasifikasi logo yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan logo 

seperti apa yang akan dibuat, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Dilihat dari segi konstruksinya, logo terbagi menjadi tiga jenis, yaitu 

picture mark dan letter mark (elemen gambar dan tulisan saling terpisah), 

picture mark sekaligus letter mark (bisa disebut sebagai gambar, bisa juga 

tulisan, jadi antara gambar dan tulisan saling berbaur) dan letter mark 

(elemen tulisan saja) saja. 

2. Semua logo pada dasarnya dibentuk dari basic shape yaitu bentuk dasar 

yang terdiri dari garis dan titik. Dari beberapa basic shape dapat digabung 

membentuk dua jenis objek yang lebih kompleks yang kita kenal dengan 

gambar dan huruf, yang pada logo dikenal dengan istilah picture mark 

(gambar) dan letter mark (tulisan).  

 

Seperti yang dikatakan pada paragraf diatas, bahwa ada logo yang terdiri 

dari picture mark dan letter mark, dan ada juga yang hanya letter mark saja. 

Keduanya sama-sama baik, tergantung kebutuhan dan kondisi maupun situasi dari 

perusahaan itu sendiri.  

Berikut penjelasan mengenai alasan kapan kita harus menggunakan 

picture mark dan letter mark dan kapan kita hanya menggunakan letter mark saja.  

Kita lebih baik menggunakan letter mark sebagai logo apabila : 
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1. Memiliki nama yang sudah baik, unik dan berbeda, atau namanya sudah 

populer di masyarakat. 

2. Ingin membuat orang lebih fokus pada namanya saja (dikenal lewat 

namanya saja). 

3. Ingin membuat orang lebih jelas menangkap hubungan antara sub brand 

dengan master brand-nya. 

 

Sedangkan kita lebih baik menggunakan picture mark dan letter mark (ada 

elemen gambar dan tulisan namun saling terpisah) sebagai logo apabila : 

 

1. Memiliki nama yang terlalu generik, banyak yang memakai nama itu atau 

mirip (tidak unik). 

2. Namanya terlalu panjang atau sulit diterjemahkan dengan paska kedalam 

bahasa lain. Contohnya untuk produk yang dipasarkan sampai ke luar 

negeri. 

3. Namanya kurang menggambarkan brand personality-nya, sehingga 

dibutuhkan gambar untuk lebih memperjelas personality entitasnya. 

4. Ingin menerapkan gambarnya pada media tertentu, yang sekaligus 

memiliki fungsi estetika. 

 

2.3.4 Tipografi 

Menurut Danton Sihombing dalam bukunya Tipografi dalam Desain Grafis (2001, 

Hlm. 18),  mengungkapkan bahwa proses perancangan dengan menggunakan 
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huruf merupakan tahapan yang paling menentukan dalam solusi masalah tipografi, 

seorang desainer akan bertindak sebagai komunikator visual yang memiliki 

berbagai peluang mengontrol setiap keputusan kreatif yang dapat memperkuat 

efetivitas dan efisiensi dari sebuah pesan yang akan disampaikan kepada 

penerima. Bedasarkan buku Logo Design Workbook, oleh Marioka (2006, Hlm. 

46) mengatakan bahwa tipografi adalah gambar dari kata-kata. Huruf-huruf  

bekerja untuk menyampaikan pesan. Dengan cara yang sama kita menafsirkan 

perumpamaan, kita membaca tipografi. Sikap, sejarah, dan budaya perusahaan 

yang disampaikan huruf-huruf dari sebuah logo. Memilih jenis huruf yang tepat 

untuk logo adalah tugas yang kompleks. Bentuk huruf dalam kombinasi harus 

dipertimbangkan, juga sebagai legibility dan bunyi yang berbeda dari kata yang 

diucapkan. Tipografi tertentu akan menggunakan huruf besar dan kecil untuk 

legibilty yang lebih baik 

Menurut Rustan (2010, Hlm. 74), terdapat dua faktor yang harus 

diperhatikan dalam suatu tipografi, yaitu : 

a. Legibility 

Legibility berhubungan dengan kemudahan mengenali dan membedakan masing-

masing huruf/karakter. Legibility menyangkut desain/bentuk huruf yang 

digunakan. Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing 

huruf/karakter-karakternya mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas satu   

sama lain. 

 

Perancangan Logo Kompor..., Eko Susanto, FSD UMN, 2013



25 

 

b. Readability 

Readibility berhubungan dengan tingkat keterbacaan teks. Teks yang readable 

berarti keseluruhannya mudah dibaca. Apabila legibility lebih membahas 

kejelasan karakter satu per satu, readability tidak lagi menyangkut huruf/karakter 

satu per satu, melainkan keseluruhan teks yang telah disusun dalam komposisi. 

Legibility bisa menciptakan readibilty, karena biasanya kalau kita mudah 

membedakan masing-masing karakter, maka keseluruhan teks akan lebih mudah 

dibaca. Namun adakalanya suatu teks yang legible tidak readable. Contohnya bila 

masing-masing huruf/karakternya jelas, mudah dikenali dan dibedakan, tetapi 

disusun dalam komposisi vertikal, terbalik-balik, pemenggalan yang tidak benar, 

terlalu berdesak-desakan, atau kondisi lain yang membuat keseluruhan teks     

sulit dibaca. 

Bedasarkan pendapat ketiga ahli di atas, penulis menyimpulkan tipografi 

adalah suatu bentuk huruf yang berguna untuk menyampaikan pesan, dengan 

memperhatikan legibility dan readibility. 

Bedasarkan buku Hurufontipografi oleh, Rustan, (2010, Hlm. 46) 

Alexander Lawson, typeface dapat diklasifikasikan berdasarkan sejarah dan 

bentuk huruf yaitu: 
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1. Black Letter atau Old English atau Fraktur 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8  Typeface Old English 

 (http://www.dafont.com) 

 

Desain karakter Black Letter dibuat berdasarkan bentuk huruf dari tulisan tangan 

yang popular pada masanya (abad pertengahan) di Jerman (gaya Gothic) dan 

Irlandia (gaya Celtic). Ditulis menggunakan pena berujung lebar sehingga 

menghasilkan kontras tebal-tipis yang kuat. Contohnya Beckett, Fette Fraktur, 

dan Old English. 
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2. Humanist atau Venetian 

 

Gambar 2. 9  Typeface Centaur 

(http://www.dafont.com) 

 

Di Italia, orang tidak menggunakan typeface bergaya Black Letter, melainkan 

Roman/Romawi kuno yang negative space-nya cukup bbanyak sehingga tulisan 

tampak lebih terang dan ringan, karenanya gaya Humanist , mendapat julukan 

White Letter. Di sebut juga Venetian karena jenis huruf Humanist pertama dibuat 

di Venisia, Italia. Contohnya Jenson, Centaur, dan ITC Berkeley. 
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3. Old Style atau Old Face atau Garalde 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10  Typeface Old Style 

(http://www.dafont.com) 

 

Dengan perkembangannya waktu kemahiran dan tingkat akurasi para pembuat 

huruf makin lama makin meningkat, buku cetakan juga semakin banyak, bentuk 

huruf yang mirip tulisan tangan makin berkurang. Dengan faktor-faktor tersebut 

mendorong munculnya gaya baru di abad  ke-15: Old Style. Karakter-karakter 

pada kelompok typeface tersebut lebih presisi, lebih lancip, lebih kontras dan 

berkesan ringan, menjauhi bentuk-bentuk kaligrafis/tulisan tangan. 
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4. Transitional atau Reales 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11  Typeface Transitional 

(http://www.dafont.com) 

 

Pada abad ke-17 muncul kelompok typeface dengan gaya baru yang dibuat 

berdasarkan perhitungan secara ilmiah dan prinsip-prinsip matematika, makin 

menjauh dari sifat kaligrafis/tulisan tangan.  
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5. Modern atau Didone 

 

Gambar 2. 12  Typeface Modern 

(http://www.dafont.com) 

 

Dinamakan Modern karena kemunculan kelompok typeface ini pada akhir abad 

ke-17, menuju era yang disebut Modern Age, sehingga diberi nama Modern. Ciri-

cirinya hampir lepas sama sekali dari sifat kaligrafis typeface pendahulunya.  

6. Slab Serif atau Egyptian atau Square serif atau Mecanes atau Antiques 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 13  Typeface Slab Serif 

(http://www.dafont.com) 
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Muncul sekitar abad ke-19, kelompok bergaya Slab Serif awalnya digunakan 

sebagai display type untuk menarik perhatian pembaca poster iklan dan flier. 

Disebut juga Egyptian karena bentuknya berkesan berat dan horizontal, mirip 

dengan gaya seni dan arsitektur Mesir kuno. Contohnya Candida, Clarendon, dan 

Memphis. 

7. Sans serif 

Bermula pada tahun 1816, Sans serif  (yang artinya: tanpa Serif)  sebagai display 

type dan sangat tidak popular di masyarakat karena pada saat itu dianggap tidak 

trendi sehingga dinamakan Grotesque, yang artinya lucu/aneh.  Sans serif dibagi 

lagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Grotesque Sans serif 

 

Gambar 2. 14  Typeface Grostesque Sans serif 

(http://www.dafont.com) 
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b. Geometric Sans serif 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 15  Typeface Geometric Sans serif 

(http://www.dafont.com) 

 

c. Humanist Sans serif. Contohnya Gill Sans dan Frutiger. 

 

Gambar 2. 16  Typeface Gill Sans 

(http://www.dafont.com) 
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8. Script dan Cursive 

Script dan Cursive bentuknya didesain seperti tulisan tangan, ada yang seperti 

goresan kuas dan pena kaligrafi. Jika Script huruf-huruf kecilnya saling 

menyambung, berbeda dengan Cursive yang tidak menyambung. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 17  Typeface Brush Script 

(http://www.dafont.com) 

 

 

Gambar 2. 18  Typeface Cursive 

(http://www.dafont.com) 
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9. Display atau Dekoratif 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 19  Typeface Display 

(http://www.dafont.com) 

 

Gaya Display muncul sekitar abad ke-19. Saat itu jenis huruf Display sangat 

dibutuhkan dunia periklanan untuk menarik perhatian pembaca. Display type 

dibuat dalam ukuran besar dan diberi ornamen-ornamen yang indah. Kelemahan 

dari tipe Display adalah yang diutamakan bukan lagi legibity melainkan lebih 

kepada keindahannya. 
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2.3.5 Warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 20  Colour Wheel 

(http://willkempartschool.com) 

 

Dalam warna diklasifikasikan menjadi empat grup: warna primer, warna 

sekunder, warna tertier, dan warna natural. Warna primer adalah warna dasar, 

sehingga tidak dapat di campur dengan warna lain. Kategori yang termasuk warna 

primer adalah merah, biru, kuning. Warna sekunder adalah hasil dari 

pencampuran warna primer dengan proporsi 1:1, sebagai contoh, warna orange 

adalah hasil dari pencampuran warna merah dan kuning, warna hijau adalah hasil 
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dari pencampuran warna hijau dan kuning, warna ungu hasil pencampuran warna 

merah dan biru. Selanjutnya warna tertier adalah hasil pencampuran dari warna 

sekunder dengan warna primer, contohnya warna kuning dengan orange akan 

tercipta warna diantara warna kuning dan orange. Yang terakhir warna natural, 

yang dihasilkan dari pencampuran tiga warna dasar dengan proporsi 1:1:1, yang 

menghasilkan warna hitam. 

 Dalam kehidupan sehari-hari, warna sudah menjadi salah satu bagian atas 

siapa diri kita, sebagai contoh, jika seseorang sangat menyukai kuning, dan bila 

dekat dengan orang tersebut, orang tersebut pasti terlihat senang, bersinar, dan 

bersemangat. Sama seperti contoh di atas visualisasi warna pada branding, sangat 

penting mempengaruhi pandangan publik melalui brand identity  termasuk 

display pemilik brand perusahaan, seperti apa perusahaan ingin terlihat, apakah 

terlihat sangat profesional, penuh dengan kedinamisan, atau mudah dikenali. 

Semua itu harus sesuai dengan target market, visi, misi, dan strategi 

pengembangan brand perusahaan. (Holland dan Surya: 2012, Hlm. 62). 

Sedangkan menurut Marioka pada bukunya Logo Design Workbook (2006, Hlm. 

50), warna bersifat subjektif. Setiap warna yang kita lihat memiliki hubungan 

emosional yang pribadi. Dalam hubungannya dengan desain logo, warna yang 

diperlukan nilai pengingat. Tidak hanya itu warna juga menyampaikan corak 

perusahaan. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan warna adalah 

salah satu elemen dari logo yang memberikan efek emosi, sebagai pengingat dan 
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corak bagi perusahaan yang ingin dikenal seperti apa, juga menimbulkan pesona 

estetika. 

Bedasarkan Rustan (2009, Hlm. 73), warna memiliki makna masing-

masing yang diartikan sebagai berikut : 

1. Warna abu-abu 

Bermakna dapat diandalkan, keamanan, elegan, rendah hati, rasa hormat, 

stabil, kehalusan, bijaksana, masa lalu, bosan, kebusukan, renta, polusi, urban, 

emosi yang kuat, seimbang, netral, perkabungan, formal, bulan Maret. 

2. Warna putih 

Bermakna rendah hati, suci, netral, tidak kreatif, masa muda, bersih, cahyaa 

penghormatan, kebenaran, salju, damai, innocence, simple, aman, dingin, 

penyerahan, takut, tanpa imajinasi, udara, kematian (tradisi Timur), 

kehidupan, perkawinan (tradisi Barat), harapan, lemah lembut, kosong, bulan 

Januari. 

3. Hitam 

Bermakna klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, kematian (tradisi 

Barat), kecerdasan, pemberontakan, misteri, ketiadaan, modern, kekuatan, hal-

hal duniawi, formal, elegan, kaya, gaya, kejahatan, seirus, mengikuti 

kecenderungan sosial, anarki, kesatuan, dukacita, profesional. 
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4. Warna merah 

Bermakna perayaan, kekayaan, nasib baik (Cina), suci, tulus, perkawinan 

(India), perkabungan (Afrika Selatan), setan (tradisi modern Barat), gairah, 

kuat, energi, api, cinta, roman, gembira, cepat, panas, sombong, ambisi, 

pemimpin, maskulin, tenaga, bahaya, menonjol, darah, perang, marah, 

revolusi, radikal, sosialisme, komunisme, agresi, penghormatan, martir, roh 

kudus. 

5. Warna biru 

Bermakna laut, manusia, produktif, isi dalam, langit, damai, kesatuan, 

harmoni, tenang, percaya, sejuk, kolot, air, es, setia, bersih, teknologi, musim 

dingin, depresi, dingin, idealisme, udara, bijaksana, kerajaan, bangsawan, 

bumi, zodiak Virgo, Pisces, Aquarius, kuat, tabah, cahaya, ramah, 

perkabungan (Iran), kebenraran, cinta, keagamaan, mencegah, roh jahat, 

kebodohan, dan kesialan. 

6. Warna hijau 

Bermakna kecerdasan tinggi, alam, musim semi, kesuburan, masa muda, 

lingkungan hidup, kekayaan, uang (Amerika), nasib baik, giat, murah hati, 

pergi, rumput, agresi, dingin, cemburu, malu (Cina), sakit, rakus, narkoba, 

korupsi (Afrika Utara), abadi, udara, tanah, tulus, zodiak Cancer, pembaruan, 

pertumbuhan, kesehatan, bulan Agsutus, keseimbangan, harmoni, stabil, 

tenang, kreatif, Islam. 
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7. Warna Kuning 

Bermakna sinar matahari, gembira, bahagia, tanah, optimis, cerdas, idealisme, 

kaya (emas), musim panas, harapan, udara, liberalisme, pengecut, sakit 

(karantina), takut, bahaya, tidak jujur, serakah, lemah, feminisme, bergaul, 

persahabatan, zodiak Gemini, Taurus, Leo, April, bulan September, kematian 

(abad pertengahan), perkabungan (Mesir), berani (Jepang), Tuhan (kuning 

emas). 

8. Warna ungu 

Bermakna bangsawan, iri, sensual, spiritual, kreativitas, kaya, kerajaan, 

upacara, misteri, bijaksama, pencerahan, sombong, flamboyan, menonjol. 

Perkabungan, berlebihan, tidak senonoh, biseksual, kebingungan, harga diri, 

zodiac Scorpio, bulan Mei, November, kaya, romantis, kehalusan, penebusan 

dosa. 

9. Warna jingga 

Bermakna Hindusime, Buddhisme, kebahagiaan, energi, keseimbangan, panas, 

api, antusiasme, flamboyan, kesenangan, agresi, sombong, meonjol, emosi 

berlebih, peringatan, bahaya, musim gugur, hasratm zodiak, Sagitarius, bulan 

September, kerajaan (Belanda), Protestanisme (Irlandia). 

10. Warna cokelat 

Bermakna tenang, berani, kedalaman, makhluk hidup, alam, kesburan, desa, 

stabil, tradisi, ketidaktepatan, fasisme, tidak sopan, bosan, cemar, berat, 
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miskin, kasar, tanah, bulan Oktober, zodiac Capricorn, Scorpio, membumi, 

selera makan, menyehatkan, tabah, simple, persahabatan, ketergantungan. 

11. Warna merah muda 

Bermakna musim semi, rasa syukur/terima kasih, penghargaan, kagum, 

simpati, feminism, kesehatan, cinta, roman, bulan Juni, perkawinan, sukacita, 

innocence, kekanakan. 

 

2.3.6 Bentuk 

Bedasarkan buku Design Basics,oleh Laurer dan Pentak menjelaskan bahwa 

shape adalah area yang dipersepsikan secara visual melalui garis yang tertutup, 

warna, atau perbedaan nilai dengan area luar. Shape juga disebut sebagai form.  

Istilah shape lebih tepat karena dalam seni memiliki arti yang lain. Desain, pada 

dasarnya merupakan susunan dari bentuk-bentuk. Bentuk itu sendiri bisa dua 

dimensi atau tiga dimensi. Dimensi yang dibentuk dibuat berdasarkan sudut-

sudut. 

Menurut buku Logo design Workbook, oleh Marioka (2006, Hlm. 58), 

sebuah logo akan terlihat baik bila terbuat dari bentuk yang benar dan mudah 

diingat. Orang banyak berpikir bahwa semua logo harus mengandung bentuk 

shape, namun kenyataan nya adalah salah. Keseluruhan bentuk logo seharusnya 

terdiri dari bentuk. Yang dapat dicapai dengan huruf dan icon yang dibatasi dalam 

sebuah shape. Atau, huruf dan icon bisa membentuk shape. 
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Bedasarkan buku Mendesain Logo, oleh Rustan dalam bukunya, (2009, 

Hlm. 22), bentuk memiliki masing-masing sifat yang berbeda-beda. Berikut 

bentuk dasar dengan sifatnya : 

1. Bentuk lingkaran mencerminkan sifat dinamis, bergerak, kecepatan, 

berulang, tak terputus, tak berawal dan tak berakhir, abadi, kualitas, dapat 

diandalkan, sempurna, matahari, kehidupan, semesta. 

2. Bentuk segi empat mencerminkan stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, 

keunggulan teknis, formal, sempurna, dapat diandalkan, kejujuran, 

integritas. 

3. Bentuk segitiga mencerminkan stabil, diam, kokoh, megah, teguh, 

rasional, tritunggal, api, kekuatan, gunung, harapan, terarah, progres, 

bernilai, suci, sukses, sejahtera, keamanan. 

 

2.4    Pedoman Sistem Identitas 

Dalam pembuatan brandmark, jangan berpikir hanya untuk menyenangkan mata, 

karena kesuksesan suatu brandmark harus sesuai dengan nilai, esensi dan visi misi 

perusahaan. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, brandmark  dan 

pengaplikasiannya harus tetap konsisten. Satu jalan untuk menjaga 

kekonsistenannya adalah dengan mengikuti buku panduan logo atau Graphic 

standart manual ( GSM ).(Holland dan Surya: 2012, Hlm. 58). Menurut 

Wiryawan (2008, Hlm. 141), Visual Identity Manual adalah panduan tata cara 
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pemakaian elemen visual/desain agar dicapai kesatuan dan kesamaan presepsi 

identitas visual sebuah brand. Visual Identity Manual dapat berupa buku, CD-

ROM, e-book, dan website. Istilah lainnya adalah Graphic Standard Manual, 

Graphic Standard Guidelines, Brand identity Manual, Visual Guidelines. 

Sedangkan menurut Rustan (2009, Hlm. 90),  pedoman identitas adalah pegangan 

bagi perusahaan atau entitas apapun, dalam menerapkan konsistensi identitas. 

Namun selain fungsi tersebut, ia sebetulnya memiliki peran yang lebih mendasar 

secara alat yang menvisualkan citra perusahaan sebagai  citra bersama dalam 

suatu entitas yang utuh. 

Bedasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pedoman 

identitas visual atau Graphic standart manual berperan penting sebagai, cara 

menjaga keperayaan konsumen dengan kekonsistenannya sebuah perusahaan. 

Menurut buku Mendesain Logo, oleh Rustan (2009, Hlm. 90) memaparkan di 

dalam penggunaan/ penerapan sistem identitas pada umumnya berisi: 

1. Pembukaan 

Berisi kata pengantar dari pimpinan perusahaan, menerangkan tujuan dari 

pedoman tersebut, dan bagaimana memanfaatkannya. 

2. Logo 

Logo sebagai atribut utama identitas diterangakn di sini termasuk konstruksi 

bentuk dan hubungannya dengan eleman lainnya. 

 

Perancangan Logo Kompor..., Eko Susanto, FSD UMN, 2013



43 

 

3. Warna 

Sistem warna yang digunakan perusahaan, alternatif warna dalam kondisi tertentu, 

dan informasi kode warna untuk percetakan, screen dan media online. 

4. Tipografi 

Type family (huruf dalam satu keluarga huruf) yang digunakan, alternatif huruf 

untuk berbagai media. 

5. Elemen lainnya 

Fotografi, ilustras maupun elemen-elemen visual lain yang membawa satu nuansa 

brand. 

6. Layout 

Ketentuan mengenai penyusunan berbagai elemen dalam satu komposisi layout. 

7. Penerapan Identitas 

Penerapan identitas pada berbagai media aplikasi yang digunakan perusahaan. 

8. Incorrect use 

Penerapan yang salah dari keseluruhan poin di atas disertai dengan contoh 

kasusnya. 

Diluar isi dari penerapan identitas pada umumnya, Graphic standart manual dapat 

ditambahkan sesuai kebutuhan perusahaan, contohnya seragam, signage, Display, 

dan lain-lain. 
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Untuk mendukung pembuatan buku panduan logo, menurut  Kuyper pada 

buku Mendesain Logo (Surianto: 2009, Hlm. 102),  ada sembilan tips untuk 

membuat pedoman identitas yang baik, yaitu:  

1. Strategis 

Tidak hanya berisi cara-cara penerapan yang baik dan larangan-larangan, 

melainkan fokus pada memberikan pengertian mengapa perlu ada pedoman 

penerapan identitas itu, dan apa yang diinginkan perusahaan lewat pedoman itu. 

2. Visual 

Sample/contoh penerapan berupa gambar seringkali lebih efektif daripada 

keterangan/tulisan panjang. 

3. Mudah dimengerti 

Hindari istilah-istilah yang tidak umu/sulit dimengerti. 

4. Singkat 

Dua puluh halaman berisi informasi yang singkat namun lebih efektif daripada 50 

halaman yang bertele-tele. 

5. Template 

Lebih efektif menggunakan template daripada informasi panjang lebar bagaimana 

membuat desain web (misalnya). 
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6. Menghargai 

Tahu siapa yang akan menggunakan pedoman tersebut dan menggunakan gaya 

bahasa yang profesional sesuai penggunanya. 

7. Seimbang 

Seimbang secara structural dan secara fleksibelitas. Terlalu fleksibel bisa 

menyebabkan kekacauan, terlalu terstruktur akan menimbulakn kesan tidak hidup. 

8. Digital 

Agar efektif, perlu dibuat versi digitalnya dalam format .pdf yang dapat di-share 

lewat internet, di-email, atau bisa di-print. 

9. Scalable 

Identitas berupa file digital yang dapat diubaj ukurannya oleh pengguna atau 

diedit dengan batasan-batasan tertentu sesuai aturan yang telah diterapkan, 

tentunya akan lebih efektif. 

 Bedasarkan acuan di atas, membantu dalam produk Furion yang baru agar 

konsisten dimata konsumen, sehingga tidak terjadi salah persepsi dan 

kebingungan pada market industri menengah ke atas, dengan memperhatikan 

kekonsistenannya logo pada penempatan di packaging dan display lainnya. 
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2.5 Marketing 

Marketing berkaitan dengan proses branding, dengan adanya marketing 

membantu dalam proses branding¸ karena marketing memilki tahap-tahap yang 

mendukung teori branding. Untuk membentuk sebuah brand diperlukan proses 

analisa klien yang mendalam. Hal ini ada di dalam proses market research, yang 

berisi tentang tahap-tahap dalam meneliti dan menganalisa klien kita. Proses 

marketing itu berawal dari mengerti dahulu akan gambaran besar klien, setelah 

mengerti gambaran besar klien kita membuat sistem dengan dokumentasi yang 

ada lalu mengulas kembali data-data yang telah dikumpulkan, setelah itu 

mendiskusikan tentang brand apa yang ingin dicapai dan nila sudah jelas tujuan 

akhir, maka berlanjutlah ke dalam desain (Wheeler, Hlm. 2009). Marketing dapat 

membantu komunikasi brand, disaat orang di hadapkan kepada beberapa merek 

minuman, bagaimana orang tersebut dapat mengetahui produk yang terbaik? 

Apakah harus mencobanya satu persatu?, dengan adanya komunikasi marketing 

pada brand produk, akan dapat menciptakan perbedaan produk yang satu dengan 

yang lainnya. (Dahlen, Lange, dan Smith: 2010, Hlm. 26) 

Menurut Vellas dan Béchrel (2008, Hlm. 142) memberikan penjelasan mengenai 

konsep 7P sebagai teknik marketing yaitu: 

1. Produk  

Dilihat pada pengembangan produk atau jasa. Atribut produk termasuk: 

mutu, ciri dan pilihan, gaya, merek, pencitraan produk, persepsi produk, 
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kemasan, jaminan, pendukung layanan, rangkaian, biaya, dan paten, merek 

dagang atau hak cipta. 

2. Harga 

Dilihat pada biaya produksi produk atau jasa yang ditentukan oleh 

permintaan pasar. Pencitraan produk  menentukan penentuan harga. 

Atribut harga meliputi: tingkat harga, kebijakan diskon, masa kredit; dan 

metode pembayaran. 

3. Promosi 

Terdiri atas seluruh metode pengkomunikasian produk yang ditawarkan 

pada pasar yang ditargetkan. Peralatan promosi termasuk pemasangan 

iklan above the line yang biayanya telah dibayar, seperti televisi, radio, 

iklan, pers, iklan di bioskop dan poster kampanye; pemasangan iklan 

below the line mengacu pada promosi penjualan yang meliputi 

memberikan contoh produk secara cuma-cuma, kupon diskon, persaingan, 

titik penjualan, dan pengiriman bahan promosi secara langsung (direct 

mailing), penjualan pribadi, dan publisitas – hubungan masyarakat serta 

dukungan sponsor. 

4. Tempat atau Distribusi 

Kemajuan pemesanan tempat secara elektronik dan komunikasi sedang 

mengubah cara distribusi produk pariwisata. Distribusi termasuk saluran 
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distribusi, lokasi, wilayah penjualan, tingkat inventaris serta lokasi, dan 

transportasi. 

Dalam pelayanan atau jasa mempunyai sifat-sifat khusus dan untuk 

menjelaskannya diusulkan 3P lanjutan dari 7P yaitu: 

5. Manusia 

Memusatkan pada mutu sumber daya manusia yang terlibat dengan produk  

keterampilan, pengetahuan, motivasi serta kepedulian mereka pada 

pelanggan. Sifat-sifat karyawan termasuk keramahan, bagaimana 

menampilkan diri, kesediaan membantu, kemampuan pendekatan, sopan 

santun, pengetahuan, dan kompetensi. 

6. Bukti Fisik 

Perhatian dipusatkan pada dekor, lingkungan, dan suasana produk atau 

dimana produk akan dikonsumsi (penting terutama bagi pariwisata). 

Bentuk fisik termasuk ukuran, gedung, citra perusahaan, suasana, 

kenyamanan, fasilitas, dan kebersihan. 

7. Proses 

Efisiensi dan proses kerja akan dinilai. Sifat proses adalah kecepatan; 

efisiensi,waktu pelayanan, sistem pembuatan janji, formulir serta 

dokumen. 
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2.5.1 Segmentasi 

Menurut Kasali (1988, Hlm. 60), segmentasi adalah sebuah proses untuk 

membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih 

homogen. Dengan melakukan segmentasi, marketer akan lebih mudah 

menentukan kualifikasi suspek yang layak menjadi prospek. 

Menurut Jonatan (2007, Hlm. 98), Segmentasi adalah mengidentifikasi “keinginan 

generik” dari konsumen dan memasukkannya ke dalam sekumpulan kelompok, 

dimana masing-masing kelompok menunjukkan reaksi dan perilaku berbeda 

terhadap marketing mix dari sebuah produk.  

Jonatan (2007, Hlm. 98) juga menjelaskan tujuan dari segmentasi terdiri dari tiga 

tujuan utama, yaitu: 

1. Segmentasi berguna sebagai memungkinan pemasar untuk mengidentifikasi 

kelompok konsumen dengan kebutuhan yang sama dan menganalisa 

karakteristik dan perilaku pembelian dari kelompok tersebut. 

2. Segmentasi menyediakan informasi bagi pemasar untuk membantu mereka 

merancang bauran pemasaran (marketing mix) yang sesuai dengan sifat dan 

kehendak dari satu atau lebih segmen. 

3. Segmentasi selalu konsisten dengan konsep pemasaran yakni memuaskan 

keinginan dan kebutuhan konsumen ketika bertemu dengan tujuan organisasi. 

 

Perancangan Logo Kompor..., Eko Susanto, FSD UMN, 2013



50 

 

2.5.2 Targeting 

Bedasarkan buku Markplus on Strategy, Hermawan Kertajaya menjelaskan 

strategi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Mengapa? 

Karena sumber daya selalu terbatas. Targeting adalah tentang begaimana 

menempatkan dengan tepat sebuah perusahaan dalam segmen market yang sudah 

dipilih sebelumnya. ( Kertajaya: 2002, Hlm. 50). 

Tiga jenis targeting (Jonatan: 2007, Hlm. 102) di antaranya: 

1. Undifferentiated Targeting 

Perusahaan pertama yang ada di sebuah industri biasanya menggunakan strategi 

undifferentiated targeting. Tanpa persaingan, perusahaan tidak perlu menyusun 

bauran pemasaran untuk segmen pasar yang dituju. Keunggulan dari strategi ini 

adalah untuk menghemat biaya produksi dan pemasaran. Karena hanya satu jenis 

saja yang diproduksi perusahaan harus mampu untuk meraih keuntungan pada 

produksi massal. 

2. Concentrated Targeting 

Dengan strategi ini perusahaan memilih pasar inche yaitu satu segmen yang ada 

dipasar sebagai sasaran pasarnya. Karena hanya berkonsentrasi ke segmen tunggal 

saja maka perusahaan dapat berkonsentrasi untuk memahami kebutuhan, motif 

dan kepuasan dari anggota segmen pasar tersebut dalam mengembangkan dan 

menjaga komunikasi pemasaran khusus. 
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3. Mutisegment Targeting 

Perusahaan yang memilih untuk melayani dua atau lebih segmen pasar dan 

mengembangkan komunikasi pemasaran yang berbeda. Strategi tersebut 

menawarkan banyak manfaat bagi perusahaan, misalnya volume penjualan yang 

lebih besar, laba yang lebih besar, pangsa pasar yang lebih luas serta skala 

ekonomi dalam produksi dan pemasaran. 

 

2.5.3 Positioning 

Menurut buku Marklus dan Marketing, oleh hermawan kertajaya menyatakan 

bahwa positioning adalah cara menanamkan kredibilitas brand dibenak dibenak 

pelanggan. Dengan positioning yang tepat akan membantu pelanggan 

mendefinisikan dan membedakan sebuah produk dengan pesaingnya. Sedangkan 

bedasarkan buku Wheeler (2010, Hlm. 14), menurut Ries dan Trout tahun 1981, 

positioning diartikan sebagai perancah di mana perusahaan membangun brand 

mereka, menyusun strategi perencanaan, dan memperluas hubungan mereka 

dengan pelanggan. Positioning memperhitungkan kombinasi  harga, produk, 

promosi, dan tempat–tempat yang mempengaruhi penjualan.  

Bedasarkan buku Kamus Brand oleh Wiryawan (2008, Hlm. 108), 

positioning adalah strategi penempatan posisi sebuah brand dalam pikiran 

khalayak sasaran tertentu. Positioning menyangkut bagaimana sebuah brand 
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membangun keyakinan dalam benak pelanggan. Wirawan juga menambahkan, 

bahwa ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan konsep positioning yaitu: 

1. Keunikan posisi yang diadopsi brand dalam lingkungan yang kompetitif untuk 

menjamin agar konsumen dalam pasar sasaran dapat mengenal brand tersebut 

dibandingkan brand lainnya. Positioning melibatkan setiap elemen dalam 

bauran pemasaran yang ditetapkan. 

2. Merupakan ide yang berbeda dan selalu diingat dalam brand, dimana ide 

tersebut diharapkan selalu berada dalam bentuk pelanggan atau calon 

konsumen. 

3. Adalah janji yang diperoleh berupa pengalaman setiap hari, baik besar 

maupun kecil, melalui pesan, produk atau jasa, apabila dilakukan dengan baik 

positioning menciptakan hubungan emosional antara brand dengan pelanggan 
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