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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Identitas Visual 

Identitas visual adalah penyampaian pesan yang ingin diungkapkan melalui 

visual atau gambar. Identitas visual menghubungkan apa yang terlihat dengan 

apa yang ada di dalam. Pada manusia, identitas visual sama halnya dengan self 

presentation. Hal ini mungkin terlihat dangkal dan tidak adil, tetapi manusia 

memang dinilai berdasarkan penampilan. Sikap ini punya sejarah yang panjang. 

Orang Romawi dan Yunani kuno beranggapan bahwa keindahan tubuh sinonim 

dengan keindahan jiwa (Kaputa, 2011). Walau pun kita kerap mendengar istilah 

seperti “Jangan menilai buku hanya dari sampulnya”, kenyataan berkata lain. 

Penampilan nyatanya menimbulkan kesan mendalam bagi penilaian atas 

seseorang atau pun sebuah brand. 

 

Dalam bukunya You Are A Brand, Catharine Kaputa juga menjelaskan bahwa 

penampilan yang menarik juga memiliki apa yang disebut oleh para ilmuan 

sosial sebagai halo effect. Yaitu ketika kita menilai sesuatu baik atau buruk 

dalam satu buah kategori saja, maka hal tersebut akan menimbukan efek 

berantai pada kategori lainnya. Jika seseorang menilai sebuah brand menarik 

secara visualnya saja (misalnya kemasan), maka hal tersebut akan memberikan 

efek sugesti pada orang tersebut bahwa produk dari perusahaan tersebut juga 

baik. 
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Persepsi seseorang dapat diraih dalam hitungan detik. Semuanya berdasarkan 

impresi visual sekejap. Sama seperti ketika seseorang memasuki sebuah 

ruangan. Penampilan fisiknya, cara ia berpakaian, dapat mendorong kita untuk 

memutuskan siapa dia, dari kalangan apa ia, padahal kita belum mengenalnya. 

Identitas visual sebuah brand dapat memberikan informasi apakah brand 

tersebut murah atau mahal, menyenangkan atau serius, dsb.  

Naliny Ambadi dari Tuft University berdasarkan dari hasil penelitannya 

mengenai penampilan seseorang, menyimpulkan bahwa hanya butuh dua detik 

untuk memberikan kesan pertama yang kuat. Dan kesan pertama tidak bisa 

dihapus begitu saja dengan mudah, terutama dalam bisnis. Maka dari itu 

penting untuk memiliki  identitas visual yang menarik. 

 

Penampilan yang berbeda bukan hanya akan membuat sebuah brand 

diperhatikan, tapi juga bisa jadi penempatan brand yang pandai. Saat ini kita 

dihadapkan pada lautan pilihan yang didominasi oleh kesamaan dengan banyak 

area, sehingga penampilan visual yang berbeda akan membuat sebuah brand 

menonjol. 

 

Untuk memulai, sebuah brand harus fokus pada diri sendiri. Jangan mulai 

dengan meniru identitas visual brand lain yang dikagumi. Membuatnya menjadi 

inspirasi memang bagus, tapi sebuah brand tidak akan pernah diingat atau 

dihargai jika hanya menjadi tiruan seseorang.  

Cara terbaik untuk membangun identitas visual adalah dengan melakukan 

inventarisasi visual secara personal. Menentukan bagian terbaik yang dapat 

ditonjolkan sebuah brand. 
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Jangan takut untuk menciptakan perubahan total. Perubahan mungkin 

menyeramkan, dan sulit diterima pada awalnya. Ini bukan soal menghabiskan 

banyak uang, tapi persoalan penciptaan identitas visual yang benar-benar 

sesuai. 

 

2.1.1 Elemen 

Elemen-elemen yang termasuk dalam identitas visual di antaranya: 

1. Nama Brand 

2. Logo 

Dahulu simbol visual yang mewakili suatu perdagangan diletakkan di luar 

toko supaya orang-orang yang berlalu lalang di depan toko dapat 

mengenalinya. Pada saat itu belum banyak orang yang dapat membaca 

sehingga digunakan simbol-simbol visual. Hal ini merupakan sejarah 

kelahiran logo dan papan nama.  

 

Logo adalah simbolisasi visual yang sarat akan makna. Logo membawa arti 

dan emosi secara non verbal. Itulah mengapa logo / simbol selalu mampu 

menerjemahkan gagasan, menetapkan identitas, dan membangun komunitas.   

 

Saat ini dunia penuh dengan simbol dan logo. Logo mungkin terlihat sepele, 

tapi logo dapat menjadi sangat kuat dalam membangun identitas dan 

kepribadian sebuah brand. Logo menjadi kuat ketika dirancang dengan baik 

terkait desain, warna, dan tentunya arti yang tersimpulkan, sehingga logo 
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mejadi sebuah simbol yang memiliki arti dan mengidentifikasikan kekuatan 

bagi banyak kelompok orang. 

 

Logo membantu orang mengingat pengalaman mereka dengan sebuah 

perusahaan / produk. Perusahaan tanpa logo sama seperti manusia tanpa 

wajah (Airey, 2010). Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki identitas 

visual yang kuat membuat masyarakat mengingat identitas tersebut dahulu, 

dibandingkan produk yang dihasilkan. Contohnya adalah Golden arches 

McDonald’s yang sangat iconic. 

 

Panduan untuk menciptakan identitas visual yang ikonik menurut David 

Airey dalam bukunya Logo Design Love: 

1. Sederhana  

2. Relevan dengan karakteristik perusahaan 

3. Dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang  

4. Beda 

5. Mudah diingat 

6. Dapat diaplikasikan pada media yang kecil 

 

Logo-logo zaman sekarang semakin jauh dari sifat konvensional, sehingga 

sulit untuk menemukan istilah yang paling sempurna yang dapat mewakili 

anatomi dari berbagai macam bentuk logo tersebut (Rustan, 2009). Tetapi 

istilah yang digunakan dalam ‘Taxonomy of Trademarks’ karya Per 

Mollerup: picture mark dan letter mark, kiranya cukup memadai untuk 

menyebut elemen gambar dan tulisan dalam sebuah logo.  
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Picture mark didominasi oleh gambar bisa berupa foto, gambar konkrit, 

gambar abstrak, kata, huruf, singkatan, angka, atau pun tanda baca. 

Sementara Letter mark didominasi oleh tulisan. Bisa berupa kata, huruf, 

singkatan, angka, tanda baca, foto, gambar konkrit, gambar abstrak atau 

disederhanakan. 

 

Meskipun demikian, istilah tersebut tidak dapat digunakan secara sempit. 

Contohnya picture mark belum tentu hanya berupa gambar saja. Banyak 

logo yang menggunakan huruf sebagai picture mark. Demikian pula dengan 

typographic logo yang mengandung gambar. 

 

Dari kedua jenis logo tersebut, dalam proses pembuatannya pilihlah 

typographic logo bila: 

1. Memiliki nama yang sudah baik, unik atau namanya sudah populer di 

masyarakat. 

2. Ingin membuat orang lebih fokus pada namanya saja. 

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

dengan master brandnya. 

 

Dan pilihlah logo dengan picture mark bila: 

1. Memiliki nama yang terlalu generik 

2. Namanya terlalu sulit atau panjang, atau sulit diterjemahkan dalam bahasa 

asing jika produk dipasarkan di luar negeri. 

3. Namanya kurang menggambarkan brand personality sehingga dibutuhkan 

gambar untuk memperjelas personalitynya 
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4. Ingin menerapkan gambarnya pada media tertentu yang sekaligus 

memiliki fungsi estetika. Contoh picture mark Nike yang diterapkan pada 

sepatunya. 

 

Logo apa pun terbentuk dari bentuk-bentuk dasar, kemudian bentuk-bentuk 

dasar tersebut apabila saling bergabung dapat membentuk dua jenis objek 

yang lebih kompleks yang kita kenal dengan gambar dan huruf. Dilihat dari 

konstruksinya, logo terbagi menjadi tiga jenis: 

a. Picture mark dan letter mark (elemen gambar dan tulisan terpisah). 

b. Picture mark dan letter mark saling membaur 

c. Letter mark saja. 

 

3. Warna 

Disadari atau tidak, warna memainkan peran penting dalam pengambilan 

keputusan saat membeli barang. Penelitian yang dilakukan oleh Institute for 

Color Research di Amerika menemukan bahwa seseorang dapat mengambil 

keputusan terhadap orang lain, lingkungan, maupun produk dalam waktu 

hanya 90 detik saja.  Dan keputusan tersebut 90%-nya didasari oleh warna.  

Warna juga meningkatkan brand recognition sebanyak 80% menurut 

penelitian University of Loyola, Chicago, Amerika.  

 

Karena itu, memilih warna yang tepat merupakan proses yang sangat penting 

dalam mendesain identitas visual. Untuk itu dibutuhkan riset yang mendalam 

menyangkut beberapa bidang di antaranya; psikologi, budaya dan 

komunikasi. 
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Umumnya ada dua macam warna pada identitas visual, yaitu warna pada 

logo dan warna perusahaan. Ada kalanya warna perusahaan yang digunakan 

dalam aplikasi-aplikasi desain menggunakan warna yang sama dengan warna 

pada logo, tapi ada juga yang memperluas jangkauan warnanya. 

Memilih warna untuk identitas bukan berdasarkan selera atau asal tebak. 

Butuh riset mendalam tentang kepribadian entitas, produk, media, pelanggan, 

dan market / pasar. 

 

4. Tipografi 

Tipografi yang dibahas dalam hal ini ada dua macam, tipografi dalam logo 

(letter marks), dan tipografi yang digunakan media-media aplikasi logo.  

Karena memiliki fungsi yang berbeda, karakteristik huruf yang digunakan 

pada letter marks dengan corporate typeface juga berbeda. Misalnya bila 

sebuah logo menggunakan jenis huruf Futura, bukan berarti corporate 

typeface-nya harus menggunakan Futura juga.  

Pada letter marks, keunikan menjadi hal yang paling utama dalam logo, 

maka jenis hurufnya pun harus unik. Biasanya jenis huruf letter marks 

dirancang khusus atau modifikasi hurus yang sudah ada. 

Pemilihan jenis huruf perusahaan harus membawa sifat / kepribadian entitas. 

Hal tersebut harus melalui riset terlebih dahulu.  

 

5. Elemen Gambar 

Yang termasuk dalam elemen gambar di sini adalah foto, artwork, 

infographics, dan lain-lain yang memperkuat kesan terhadap kepribadian 

brand.  
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Unity tidak hanya berlaku pada identitas visual utama, seperti pada logo, 

warna dan tipografi saja. Seluruh identitas visual termasuk infografis 

sebaiknya juga didesain dalam satu kesatuan yang konsisten. 

 

Kadangkala dalam identitas visual, desainer menciptakan elemen visual lain, 

bisa berupa background atau cropping image. Berfungsi untuk memperkuat 

identitas dengan menambah keunikannya, sehingga secara visual membuat 

brand lebih mudah dikenali. Background juga menciptakan unity atau 

menjadi unsur pengikat antar elemen desain dan media aplikasi.  

 

6. Penerapan Identitas 

Identitas yang ditampilkan dengan konsisten akan memberi gambaran bahwa 

entitas tersebut konsekuen dan professional. Karena itu perlu kiranya kita 

memegang prinsip unity dalam menerapkan identitas ke seluruh media 

aplikasinya. Penerapan identitas pada berbagai media didasarkan pada 

berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya perusahaan, besar kecilnya 

budget, sector industri dan bidang usaha, brand architecture, dll. 

 

Media apa saja yang dibutuhkan sangat bergantung dari bidang usahanya. 

Misalnya perusahaan makanan instan membutuhkan packaging, rumah sakit 

lenih membutuhkan amplop dibandingkan restoran, dsb. Berikut adalah 

contoh media apa saja yang umumnya digunakan dalam penerapan identitas 

visual perusahaan: 
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1. pedoman identitas 

 

Gambar 2.1 Contoh Pedoman Identitas 

(sumber: steveolesky.com) 

 

2. stationery 

 

Gambar 2.2 Contoh Stationery 

(sumber: shayona.biz) 
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3. marketing kit 

 

Gambar 2.3 Contoh Marketing Kit 

 (sumber: youthedesigner.com) 

 

 
4. website 

 

Gambar 2.4 Contoh Website 

 (sumber: creare-webdesign.co.uk) 

 

5. humas & internal 

 

Gambar 2.5 Contoh Humas 

 (sumber: thedesignoffice.co.uk) 
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6. kendaraan 

 

Gambar 2.6 Contoh Kendaraan 

 (sumber: green.autoblog.com) 

7. facilities signs 

 

Gambar 2.7 Contoh Signage 

 (sumber: creativexcess.com) 

 
8. packaging 

 

Gambar 2.8 Contoh Packaging 

 (sember: packagingoftheworld.com) 
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9. seragam 

 

Gambar 2.9 Contoh Seragam 

 (sumber: ign.com) 

 

10. gifts 

 

Gambar 2.10 Contoh Merchandise 

 (sumber: id.88db.com) 

 

2.1.2 Pedoman Sistem Identitas 

Adalah pegangan entitas dalam menerapkan konsistensi identitas. Namun selain 

fungsi tersebut, ia sebetulnya memiliki peran yang lebih mendasar sebagai alat 

yang memvisualkan citra perusahaan sebagai citra bersama dalam satu entitas 

yang utuh. 
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Tanpa pedoman ini, sulit untuk menerapkan dan mengontrol konsistensi 

identitas perusahaan. Misalnya bagian purchasing ingin mencetak kartu nama, 

apa yang harus dikatakannya pada pihak percetakan tentang logo, kode warna, 

ukuran, dan sebagainya? Dengan adanya pedoman, ia bisa memberikan 

pengarahan yang tepat pada pihak percetakan untuk mendapat desain yang baik 

dan konsisten. 

 

Pedoman identitas juga memiliki fungsi untuk mengukur dan mengecek 

keaslian sebuah identitas, menghindari pembajakan.  Di dalam pedoman 

identitas terdapat spesifikasi penerapan sistem identitas yang antara lain berisi: 

1. Pembukaan 

2. Logo 

3. Warna 

4. Tipografi 

5. Elemen lainnya (fotografi, ilustrasi, maupun elemen visual lain yang 

membawa satu nuansa brand). 

6. Layout (ketentuan mengenai penyusunan berbagai elemen dalam datu 

komposisi layout). 

7. Penerapan Identitas 

8. Incorrect use 

 

Di luar pedoman umum, ada juga yang mencantumkan signage, seragam, 

kemasan, gift, dan lain-lain. Semua kembali kepada kebutuhan perusahaan, 

besar kecilnya perusahaan, budget, dan faktor-faktor lainnya. 
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2.1.3 Branding  

Perancangan Identitas Visual sendiri sebenarnya termasuk dalam rangkaian 

kegiatan branding. Brand dikenal juga sebagai merk, tapi brand tidak hanya 

menandakan suatu komoditas (produk dan servis yang dimiliki) semata, 

melainkan juga nilai dan identitas yang dimiliki suatu perusahaan. 

Branding adalah sebuah ilmu sosial untuk mengelola nilai-nilai yang dimiliki 

suatu brand. Ilmu di sini sebagai bagian dari bayangan bahwa perilaku manusia 

dapat diukur.  Branding merupakan cara bagi perusahaan untuk mendapat nilai 

lebih dengan lebih terfokus dan berstrategi, dengan sebuah positioning – 

penempatan diri, melalui sebuah gagasan. Positioning adalah tentang 

menemukan gagasan besar, menemukan unique selling proposition, sebuah 

sistem keyakinan yang Anda yakini membuat Anda berbeda dari perusahaan 

lain. Branding mencoba menemukan faktor X yang membuat perusahaan Anda 

istimewa, dan mengemasnya dalam sebuah ‘praktek promosi terselubung’ – 

membidik target audience tanpa berpromosi secara langsung atau 

menjengkelkan. Branding diperlukan untuk masuk ke arena persaingan atau 

untuk bertahan di dalamnya. 

 
Branding adalah tentang soft power. Saat ini, bagi perusahaan-perusahaan 

bukan hard things – hal yang berwujud seperti peralatan dan produk yang dijual 

– yang memberikan paling banyak sumbangan bagi nilai suatu peursahaan. Soft 

things-lah yang berupa reputasi dan brand perusahaan, gagasan-gagasan, serta 

relasi dengan konsumenlah yang mempunyai nilai paling tinggi. 

Suka atau tidak suka, branding dan soft power memengaruhi apa yang kita 

rasakan terhadap sesuatu. Tidak banyak orang yang akan melakukan tes untuk 

mencicipi berbagai rasa minuman bersoda kemudian memilih satu yang 
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memiliki rasa terbaik. Seringkali kita membeli suatu barang hanya berdasarkan 

pertimbangan soft things; yaitu apa yang direpresentasikan brand tersebut 

kepada kita. 

 

Seperti sebuah brand sukses, keberhasilan usaha bergantung pada apa yang 

dipikirkan orang lain terhadap perusahaan Anda. Menciptakan kesan positif 

dalam benak orang lain adalah pekerjaan branding.  

Branding adalah untuk perusahaan yang merasa perlu untuk mengendalikan 

indentitas mereka. 

   

Dalam branding yang harus dilakukan sebuah perusahaan adalah 

mempertemukan gagasan perusahaan dan kebutuhan pasar. Bagi banyak orang 

kesulitan dalam menemukan titik temu bukanlah karena kurangnya gagasan, 

melainkan karena terlalu banyak gagasan. Bagian tersulit adalah memilah 

gagasan mana yang paling penting untuk ditonjolkan. Pemilihan tersebut 

melibatkan analisis fakta-fakta di pasar.  Jika sebuah brand tidak berpijak pada 

sesuatu yang relevan di pasaran, brand tersebut tidak punya nilai. 

   

Brand yang kuat menyentuh banyak orang. Saat ini brand tidak sebatas tentang 

produk, tapi juga tentang hubungan brand dengan target pasar. Itulah mengapa 

saat ini banyak manajer brand yang menekankan ikatan emosional brand dan 

pasar, membuat konsumen merasa dekat dan memiliki hubungan emosional. 

Kita harus benar-benar menyelami target pasar untuk membuat visualisasi yang 

efektif. 
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2.2 Market 

Sebagai seorang desainer grafis penting untuk mempelajari pasar dan sistem 

pemasaran. Untuk merancang sebuah identitas visual, desainer perlu benar-

benar memahami perusahaan dan market yang hendak ditujunya. Dan secara 

tidak langsung, seorang desainer turut menjalankan fungsi marketing / 

pemasaran dalam perusahaan. Prinsip sederhana dari marketing adalah 

menciptakan suatu nilai bagi customer supaya customer menaruh kepercayaan, 

sehingga hubungan yang kuat dan berjangka waktu lama pun dapat terjalin 

(Kotler, 2009). 

 

Namun sebelum melakukan pemasaran yang baik, seorang pemasar terlebih 

dahulu harus memerhatikan sisi manajemen dalam perusahaan, hal tersebut 

dapat dilakukan dengan analisis menyeluruh tentang situasi perusahaan, atau 

biasa dikenal dengan analisis SWOT. SWOT mengevaluasi keseluruhan 

strengths, weaknesses, opportunities, dan threats dalam perusahaan. Strengths 

meliputi kemampuan internal, sumber daya, dan faktor-faktor positif yang 

mampu membantu perusahaan mencapai tujuannya. Weaknesses meliputi 

keterbatasan internal, dan faktor negatif lain yang dapat dapat mengganggu 

performa perusahaan. Opportunities adalah faktor / tren yang menguntungkan 

dalam lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan 

perusahaan. Threats adalah keadaan eksternal yang kurang menguntungkan dan 

dapat menjadi tantangan bahkan penghambat bagi performa perusahaan. 

 

Setelah memahami sisi internal, pemasar juga harus memahami lingkup 

lingkungan pemasaran perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. 
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Lingkungan ini bilamana dipelajari dengan baik dapat dijadikan strategi untuk 

membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Lingkungan 

pemasaran terdiri dari microenvironment dan macroenvironment. 

 

Microenvironment terdiri dari aktor-aktor yang dekat dengan perusahaan yang 

mampu memengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  

Microenvironment meliputi: 

1. Perusahaan itu sendiri 

Kelompok dalam lingkungan perusahaan yang mengatur misi, tujuan, 

strategi, dan aturan dalam perusahaan, mereka biasanya berada di 

manajemen puncak perusahaan. 

2. Supplier 

Supplier membentuk tautan yang kuat dengan keseluruhan sistem 

pengiriman kepada konsumen.  

3. Perantara pemasaran 

Membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan 

produk kepada pembeli akhir. Di antaranya meliputi reseller dan agensi. 

4. Customer 

Berbagai tipe pembeli (pembeli langsung, reseller, beli untuk diproses 

kembali, pemerintah, pembeli internasional) yang memiliki karaktertistik 

masing-masing yang bilamana dipelajari dengan benar dapat membatun 

perusahaan dalam mencapai misi penjualannya. 

5. Kompetitor 

Pemasar harus memahami kompetitornya untuk dapat menyediakan nilai 

lebih kepada konsumen.  
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6. Publik 

Adalah kelompok-kelompok yang memberi dampak potensial pada 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Di antaranya adalah 

finacial public seperti bank yang mampu menunjang keuangan perusahaan, 

dan media yang membawa berita dan opini mengenai perusahaan. 

 

Macroenvironment adalah perusahaan dan aktor lainnya yang beroperasi di 

lingkungan yang lebih luas, yang membentuk peluang sekaligus hambatan 

terhadap perusahaan. Macroenvironment terdiri dari: 

1. Lingkungan demografis 

 Demografi adalah studi mengenai populasi manusia berkaitan dengan 

ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan statistik 

lainnya. Pemasar harus terus memantau perkembangan dan trend 

demografis untu menentukan strategi marketing yang sesuai. 

2. Lingkungan alam 

 Lingkungan alam meliputi sumber daya alam yang digunakan perusahaan. 

Hal ini perlu untuk dikuasai pemasar untuk menentukan strategi marketing,  

misalnya trend increased pollution digunakan untuk merancang strategi 

eco-friendly promotion.  

3. Lingkungan politik 

 Meliputi aturan hukum, agen pemerintahan, dan organisasi masyarakat 

yang memengaruhi dan membatasi kinerja perusahaan. 

4. Lingkungan Budaya 

 Adalah institusi dan aktor lainnya yang memengaruhi nilai-nilai sosial, 

persepsi, preferensi dan tingkah laku masyarakat. 
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Banyak perusahaan yang menganggap lingkungan pemasaran tidak dapat 

dikontrol. Perusahaan tersebut kemudian menerima dan beradaptasi dengannya. 

Perusahaan yang baik bertindak proaktif terhadap lingkungan pemasaran, 

mengambil langkah agresif untuk memengaruhi publik dan aktor lainnya dalam 

lingkungan pemasaran, misalnya dengan melobi legislative, membuat media 

event untuk meraih liputan pers, dsb. 

 

Semetara strategi utama dari marketing sendiri adalah adalah: 

1. Marketing yang berorientasi pada customer 

Dalam merancang sistem pemasaran yang berorientasi pad pelanggan ada 3 

langkah yang harus dilakukan: 

a. Menentukan segmentasi pasar 

Segmentasi pasar dapat dilihat dari 4 sisi: 

i. Geografis: negara, kota, besar kota, kepadatan, maupun iklim 

ii. Demografis: meliputi segmen usia, gender, besar keluarga, usia 

keluarga (keluarga muda, memiliki anak, single, dsb.), pendapatan, 

pekerjaan, pendidikan, kepercayaan, ras. 

iii. Psikografis: meliputi kelas sosial, gaya hidup, maupun kepribadian. 

iv. Behavioral: membagi kelompok konsumen berdasarkan 

pengetahuan, sikap, penggunaan, ataupun respon terhadap produk. 

Banyak pemasar percaya bahwa variabel behavioral adalah starting 

point terbaik untuk membangun segmen pasar. Di dalamnya 

meliputi peristiwa yang mendorong pembelian, Benefit yang 

diharapkan konsumen dari sebuah produk, dan tingkat loyalitas 

pengguna.  
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b. Menentukan target 

Segmentasi pasar membuka peluang pangsa pasar bagi perusahaan. 

Setelah mengetahui berbagai segmen, perusahaan harus mengevaluasi 

dan menentukan sengmen mana yang paling sesuai untuk produknya. 

 

c. Menentukan positioning 

Positioning adalah tentang menemukan gagasan besar, menemukan 

unique selling proposition, sebuah sistem keyakinan yang diyakini dapat 

membuat suatu perusahaan berbeda dari perusahaan lain. Apabila 

gagasan tersebut telah dirumuskan dalam rangkaian kata, gagasan 

tersebut disebut positioning statement (pernyataan posisi). 

 

Menciptakan kata atau ungkapan yang baru dan bagus dapat menjadi 

cara branding yang baik. Kata-kata yang digunakan harus kuat dan dapat 

terus / mudah diingat. Tujuan utama dari branding adalah meraih 

memory-lock. Memiliki kata kunci memang penting. Artinya citra brand 

sudah menempatkan diri di benak konsumen. 

 

2. Bauran pemasaran yang terintegrasi 

Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep utama dalam 

pemasaran modern. Bauran pemasaran adalah satu set alat pemasaran yang 

digabungkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan tanggapan 

yang diinginkan perusahaan dari target marketnya.  Bauran pemasaran 

dikenal juga dengan istilah 4p, yang terdiri dari; product yaitu barang / jasa 

yang ditawarkan perusahaan, price yaitu jumlah uang yang harus 
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dikeluarkan customer untuk membayar produk perusahaan, place meliputi 

aktivitas perusahaan dalam memenuhu ketersediaan barang kepada 

konsumen, contohnya jaringan dan jangkauan perusahaan, logistik, 

transportasi, dsb., dan terakhir adalah promotion yaitu aktivitas 

mengomunikasikan produk perusahaan dan membujuk customer untuk 

membelinya (Kotler, 2009). Keempat ‘P’ tersebut dapat dijadikan strategi 

yang kuat bagi perusahaan untuk menarik konsumen, misalnya dengan 

menawarkan produk innovatif yang mudah dijangkau konsumen secara 

lokasi dan harga, diiringi dengan promosi menarik. 

 

Di dalam marketing mix, promosi dan produk adalah bauran yang paling 

berkaitan dengan bidang desain. Seorang desainer grafis memiliki peran 

besar dalam menarik konsumen dengan menciptakan media promosi yang 

baik, mendesain kemasan produk, dan yang terbesar adalah menciptakan 

citra bagi perusahaan melalui identitas visual yang menunjang. 
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2.3 Persepsi Visual 

Kita dikelilingi lautan gambar. Pengelihatan adalah indra yang dominan dalam 

mendapatkan infomasi. Kita memiliki lebih dari satu juta saraf yang mengirim 

sinyal dari mata menuju ke otak, dan kurang lebih 20 milyar neuron yang 

menganalisa dan mengintegrasi informasi visual dengan kecepatan tinggi. Kita 

juga memiliki kapasitas besar untuk menyimpan memori dan mengingat gambar 

(Malamed, 2009). 

 

Manusia secara naluriah memiliki dorongan untuk memahami sebuah visual. 

Ketika melihat sebuah karya visual kita akan otomatis bertanya ‘Apakah itu?’ 

dan ’Apakah artinya?’ Untuk memahami sesuatu yang baru, otak kita akan 

membaca dan mencari di penyimpanan memori, memanggil hal-hal yang sudah 

pernah kita ketahui untuk menginterpretasikan arti dari hal yang baru tersebut. 

 

Komunikasi melalui visual mengizinkan kita untuk memahami jumlah data 

yang besar dan kompleks. Dengan pendekatan informatif bahasa visual, audiens 

dapat menangkap konsep dan hubungan yang sebelumnya sulit disadari. 

Komunikasi visual sesuai untuk budaya global yang sarat akan berbagai bahasa, 

karena dimungkinkan untuk menjembatani perbedaan bahasa melalui sebuah 

gambar.   

 

Dewasa ini, terjadi peningkatan permintaan untuk informasi yang dikemas 

secara grafis. Untuk itu penting bagi seorang desainer untuk mengetahui 

bagaimana jalan pikiran audiens berfungsi. Informasi grafis yang efektif 

berfokus pada audiens. Dengan mengetahui bagaimana orang-orang memroses 
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informasi visual dapat menolong desainer menciptakan pesan yang bermakna 

dan dapat dimengerti.  

Sebuah gambaran visual tidak cukup hanya didesain dengan baik, tapi juga 

mampu mengungkapkan makna. Tujuan dari desain grafis adalah untuk 

mengarahkan proses nalar dan emosional audiens.  

  

2.3.1 Pengaturan Persepsi 

Kecenderungan persepsi yang terbentuk di benak seseorang dijelaskan oleh 

Gestalt dalam teori psikologinya yang menyatakan bahwa seseorang akan 

mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan 

yang utuh. Teori Gestalt banyak digunakan dalam desain grafis karena 

menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terbentuk. Teori Gestalt yang 

banyak diterapkan dalam desain grafis antara lain: 

1. Similarity 

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

satu kelompok tersendiri. 

 

Gambar 2.11 Similarity 

(peace.saumag.edu) 
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Meskipun disejajarkan dan diletakan sebagai satu kelompok, karena 

perbadaan bentuk, kita melihat lingkara ndan persegi sebagai kelompok – 

kelompok tersendiri. 

 
2. Closure 

Melengkapi suatu objek menjadi utuh, meskipun sebenarnya tidak komplit. 

 

Gambar 2.12 Closure 

(kwony349.blogspot.com) 

 
Kita dapat mengenali objek pada logo sebagai sebuah segitiga meskipun 

objek tersebut tidak tertutup utuh. 

 

3. Figure Ground 

Melihat foreground objek atau background-nya, atau keduanya dapat 

dilihat sebagai objek. 

 

Gambar 2.13 Figure and Ground 

(sumber: desainstudio) 
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Gambar di atas mampu menampilkan 2 buah objek (guci dan siluet wajah), 

sebagai figure dan background sekaligus. 

 

4. Continuation 

Penataan visual yang dapat menggiring arah gerak mata ke arah tertentu. 

Kesinambungan pola juga menciptakan persepsi bahwa objek-objek 

tersebut adalah satu.  

 

Gambar 2.14 Continuation 

(sumber: desainstudio) 

 

Lingkaran-lingkaran diatas dipersepsikan sebagai suatu kelompok karena 

polanya berkesinambungan. Walaupun sebenarnya objek-objek tersebut 

terpisah satu sama lain. 

 

5. Proximity 

Kesatuan atau pengelompokan yang terbentuk karena adanya korelasi 

antara elemen-elemen yang berdekatan.  
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Gambar 2.15 Proximity 

(sumber: desainstudio) 

 

Objek-objek pada gambar diatas dipersepsikan sebagai pohon karena 

memiliki kedekatan posisi satu sama lain. 

 

Selain memerhatikan teori Gestalt, untuk mengatur persepsi seseorang, 

penting pula untuk mengetahui bagaimana urutan otak manusia mengenali 

suatu benda, atau dikenal dengan sebutan sequence of cognition.  

 

Kita hidup dalam dunia tiga dimensi dan benda-benda di sekeliling kita 

sebenarnya terdiri atas bentuk-bentuk yang lebih simple yang disebut dengan 

‘geons’, antara lain kubus, silinder, bola, kerucut. Geons memberikan 

pembedaan visual pada tingkat yang paling dasar, karena itulah kita dapat 

membedakan benda-benda yang lebih kompleks, misalnya antara kursi dan 

garpu.  

 

Dalam dunia desain grafis berlaku pula demikian. Yang paling cepat dikenali 

otak manusia pertama adalah bentuk-bentuk dasar, kedua adalah warna, dan 

terakhir huruf, karena huruf sebenarnya terbentuk dari berbagai bentuk dasar 

sehingga otak perlu proses untuk menerjemahkannya dulu.  

Perancangan Identitas.., Dea Adeline, FSD UMN, 2013



  32 

 

Dan untuk menentukan bentuk logo yang sesuai dengan konsep dan 

kepribadian entitasnya, desainer sangat dianjurkan mempelajari antara bentuk-

bentuk dasar dan sifat yang terkandung di dalamnya. 

1. Garis 

a. Mendatar : pasif, statis, berhenti, tenteram, rasional, basis/dasr, 

negatif/minus, pembatalan, dataran. 

b. Tegak: aktif, tinggi, angung. megah, angkuh, kesatuan, tunggal, 

kepemilikan, kekuatan, absolut, terkemuka, spiritual. 

c. Diagonal: dinamis, bergerak, mengarah, informal, tidak stabil, 

larangan. 

 

2. Bentuk Dasar 

a. Lingkaran: dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, tak terputus, abadi, 

kualitas, dapat diandalakan, sempurna, matahari, kehidupan, semesta. 

b. Segi empat: stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, formal, sempurna, 

keunggulan teknis, kejujuran, integritas, dapat diandalkan. 

c. Segi tiga: stabil, diam, kokoh, megah, teguh, rasional, tri tunggal, api, 

gunung, kekuatan, harapan, terarah, suci, sukses, sejahtera, keamanan. 

 

Selain bentuk, pemilihan warna tertentu juga dapat mengarahkan persepsi 

audiens. Warna mampu memengaruhi cara pandang dan membangun suasana. 

Warna merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan respons dari 

seseorang. Warna adalah salah satu elemen pertama yang dilihat seseorang. 

Setiap warna memberikan kesan dan identitas tertentu, walaupun hal ini 
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tergantung dari latar belakang pengamatnya juga. Seperti warna putih dalam 

budaya barat memberikan kesan suci, smentara di banyak negara timur putih 

memberikan kesan sedih (Nugroho, 2008).  

 

Warna diyakini memunyai dampak psikologis bagi manusia. Warna yang 

tampak secara visual dapat memberikan efek psikologi yang berujung pada 

sugesti fisikal. Contohnya pekerja di sebuah kantor berdinding biru mengeluh 

merasa demam dan kedinginan. Problem tersebut akhirnya terselesaikan bukan 

dengan menaikan suhu ruangan, tetapi dengan mengganti cat ruangan menjadi 

cokelat (Lauer, 2008). Berikut adalah warna - warna dan makna yang 

ditimbulkannya: 

 

1. Merah 

Makna Positif: kekuatan, energi, kehangatan, cinta, api, kegairahan, darah, 

musim panas, musim gugur, kecepatan, kepemimpinan. 

Makna Negatif: nafsu, agresi, kesombongan, ambisi, peperangan, kemarahan, 

radikalisme, komunisme. 

* Studi membuktikan bahwa warna merah dapat meningkatkan denyut 

jantung, dan mengakibatkan seseorang menjadi lapar. 

 

2. Merah Muda 

Makna Positif: hadiah, apresiasi, kekaguman, simpati, kesehatan, cinta, 

pernikahan, kewanitaan, masa muda. 

Makna Negatif: homoseksualitas, biseksualitas, naïf, kelemahan. 
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3. Oranye 

Makna Positif: kehangatan, semangat, ceria, energi, kecerahan, keinginan, 

antusiasme. 

Makna Negatif: meminta, mencari perhatian, agresi, kesombongan, bahaya. 

 
4. Kuning 

Makna Positif: kekayaan, sinar, emas, kehidupan, keberuntungan, sukacita, 

kebahagiaan, pengharapan, optimisme, kecerdasan, keberanian, keinginan. 

Makna Negatif: cemburu, iri hati, tidak jujur, resiko, sakit, penakut, 

 bahaya, kelemahan. 

 
5. Hijau 

Makna Positif: stabil, alam, subur, santai, muda, makmur, keberuntungan, 

dermawan, ketulusan, pengharapan, kesehatan, pembaruan, harmoni, simbol 

agama Islam. 

Makna Negatif: cemburu, nasib buruk, iri, dengki, agresi, tak berpengalaman, 

korupsi, sakit, tamak. 

 
6. Biru 

Makna Positif: kepercayaan, awan, air, setia, damai, kesejukan, percaya diri, 

kemananan, laut, damai, harmoni, kehebatan, teknologi, dapat diandalkan, 

katahanan, persahabatan, keluhuran, kebenaran. 

Makna Negatif: sedih, dingin, depresi. 

 
7. Ungu 

Makna Positif: bangsawan, spiritual, kreativitas, kemakmuran, sensual, 

upacara, kebijaksanaan, kebanggaan, pencerahan, kekayaan, romantisme. 
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Makna Negatif: sombong, angkuh, kejam, kasar, duka cita, misteri, 

 kebingungan. 

 
8. Cokelat 

Makna Positif: tanah, bumi, netral, hangat, perlindungan, tenang, kedalaman, 

alamiah, kekayaan, stabilitas, tradisi, keutuhan, kemantapan, kesederhanaan, 

dapat diandalkan, persahabatan. 

Makna Negatif: tumpul, kotor, bosan, ketinggalan zaman, kebodohan, miskin. 

 
9. Abu-abu 

Makna Positif: modern, cerdas, bersih, kokoh, intelektual, keanggunan, 

respek, kebijakan, formalitas, kestabilan. 

Makna Negatif: kesedihan, bosan, debu, polusi. 

 
10. Putih 

Makna Positif: suci, bersih, disiplin, kebaikan, pemujaan, kemurnian, damai, 

kepolosan, kerendahan hati, kekuatan, udara. 

Makna Negatif: hampa, kematian, penakut, tak berimajinasi. 

 
11. Hitam 

Makna Positif: kokoh, kuat, anggun, mewah, modern, kecanggihan, 

 kemakmuran, keseriusan. 

Makna Negatif: penyesalan, marah, kematian, ketakutan, sedih, kuno. 
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2.3.2 Pengarahan Pandangan 

Memberikan arahan kepada viewer untuk mengikuti urutan elemen dari yang 

paling penting ke yang kurang. Ketika mata kita merekam gambar, kita tidak 

menatap secara acak ke segala arah. Melainkan, mata kita memusatkan pada 

area yang paling menarik terlebih dahulu. 

 

Meskipun demikian ada kecenderungan bagaimana mata kita bergerak melihat 

gambar. Biasanya dimilai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak dari kiri ke 

kanan, atas ke bawah. Namun, desainer dapat mengarahkan pandangan 

audiens dengan teknik komposisi. Bisa juga dengan memberikan elemen-

elemen seperti tanda panah, warna. maupun caption. Prinsip-prinsip berikut 

dapat digunakan sebagai panduan dalam mengarahkan pandangan audiens: 

1. Posisi 

Penempatan elemen yang sesuai dapat menciptakan hirarki visual untuk 

mengarahkan mata audiens. Posisi dari tiap komponen menentukan 

tingkat kepentingannya. Faktanya, sebuah riset menunjukan bahwa objek 

yang diletakkan di bagian atas dianggap lebih menonjol. Studi lain 

menunjukan bahwa audiens lebih banyak melihat area atas dan kiri.   

 

2. Emphasis 

Sebuah grafis butuh penekanan untuk menarik atensi audiens. tanpa 

penekanan sebuah karya grafis akan terkesan datar dan membosankan. 

Emphasis menciptakan sebuah hirarki yang mampu membuat mata sang 

viewer bergerak meneliti karya. Dengan adanya emphasis, kita juga 

Perancangan Identitas.., Dea Adeline, FSD UMN, 2013



  37 

mampu membedakan berbagai tekstur, pola, bentuk, background dan 

foreground.  

 

3. Movement 

Ketika sebuah karya grafis membawa dinamika pergerakan, mata kita 

akan bergerak menyisir keseluruhan karya. Movement dapat dijelaskan 

sebagai dorongan energetik di antara garis, tekstur, dan berbagai bentuk. 

Movement menggerakan perhatian audiens di sepanjang gambar, dan 

mampu mengarahkannya ke elemen penting dalam karya grafis tersebut. 

 

4. Tatapan Mata 

Kita mudah tenggelam ketika melihat gambar manusia, baik dalam rupa 

foto, lukisa, ilustrasi, dan sebagainya. Otak kita memang memiliki 

mekanisme spesial untuk mendeteksi dan mengenali wajah manusia. 

Sebagai tambahan, bagian yang paling dikenali otak adalah mata. Kita 

otomatis mengarahkan perhatian dan pandangan ke mana arah tatapan 

orang lain.  

Graphic designer dapat memanfaatkan tatapan mata ini untuk 

mengarahkan atensi audiens ke titik tertentu.  

 

5. Tanda visual 

Tanda-tanda visual seperti warna, caption pada gambar, atau pun tanda 

panah dapat membatu audiens untuk mencari dan menemukan prioritas 

dalam sebuah gambar, sehingga mempercepat pencarian informasi 

penting. 
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2.4 Chinese Food 

Ketika ras-ras manusia di dunia masih mengonsumsi makanan mentah, bangsa 

Cina telah mengenal teknik memasak (Halvorsen, 1996). Makanan dan 

masakan di Cina adalah salah satu tradisi kuliner tertua di dunia. Bagi bangsa 

Cina, pemilihan, persiapan, dan konsumsi dari sebuah makanan adalah sebuah 

harmoni bagi jiwa dan raga. 

 

Masyarakat Cina mengonsumsi jenis makanan yang sangat bervariasi. 

Meskipun masyarakat Cina terbuka akan segala tipe makanan, komposisi dari 

makanan diatur dalam aturan yang cukup spesifik, yaitu menyeimbangkan yin 

dan yang – takaran yang layak antara fan dan ts’ai. Fan meliputi nasi, bubur, 

mie, atau pangsit. Ts’ai meliputi daging dan sayuran masak.  Konsep yin dan 

yang juga menekankan keseimbangan rasa, warna, dan tekstur pada masakan. 

 

2.4.1 Budaya Masakan Cina di Kalangan Masyarakat Perkotaan Indonesia 

Diskusi mengenai budaya masakan Cina di Indonesia tentunya berkaitan 

dengan bangsa Cina itu sendiri sebagai pembawa kultur tersebut. Berdasarkan 

dokumen Western and Chinese Historical, pemukiman Cina sudah ada sebelum 

pembentukan Jayakarta pada tahun 1527 (Mackir 1976; Coppel 1983; 

Suryadinata 1985; Blusse 1988; Williams 1996). 

 

Sudah rahasia umum bahwa etnis Cina berperan besar dalam pembentukan 

ekonomi Indonesia. Tapi tidak sebatas itu saja, Etnis Cina juga berperan besar 

dalam menambah variasi dalam masakan Indonesia dengan membawa budaya 

masakan Cina ke tempat mereka menetap (Salmon 1981; Suryadinata, 1989). 
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Pembahasan ini akan berfokus pada kota Jakarta, wilayah perkotaan terpadat di 

antara area urban lainnya. Dalam hal populasinya, Jakarta terdiri dari kurang 

lebih 400 kelompok etnis, temasuk di dalamnya populasi warga asing (Tan, 

2008). Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi pusat kegiatan pemerintahan 

dan ekonomi. Berbagai mall dan gedung-gedung tinggi menjulang di langit 

Jakarta layaknya kota-kota besar dunia, Berbagai pusat hiburan pun turut 

tersebar di penjuru kota; bar, karaoke, pusat permainan elektronik, atau pun 

bioskop. Ada juga berbagai jenis restoran dari penjuru barat hingga timur dunia. 

Untuk masakan Cina sendiri sangat beragam, mulai dari Shang Palace, restoran 

mewah di Shangri La Hotel yang menyajikan hidangan mahal seperti sirip ikan 

hiu, sarang burung, abalone, dan landak laut, hingga kios mie tepi jalan. 

 

Pengaruh budaya Cina cukup terasa di Jakarta, Mulai dari tata cara 

pembangunan gedung dengan sistem feng shui, hingga kosa kata pinjaman yang 

digunakan tiap harinya, seperti; gua, lu, bakpao, angpau, lumpia, toge, dan 

sebagainya, Salah satu studi yang dilakukan oleh penulis Plilip Leo,  

menyebutkan bahwa ada 168 kata yang digunakan dalam kosa kata penduduk 

Jakarta, 73 di antaranya telah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia. Penting 

untuk dicatat bahwa kata-kata pinjaman ini sebagain besar mengacu pada 

makanan, seperti semua kata berawalan bak menandakan daging, dan kata yang 

berakhiran cai menandakan sayuran. Alat masak dan makan, mengindikasikan 

luasnya penetrasi kultur masakan Cina di Indonesia. Dalam Food in Chinese 

Culture, Chang (1977:11) dengan jitu menjabarkan bahwa: 
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 … aspek terpenting dalam budaya masakan Cina adalah 

pentingnya makanan itu sendiri dalam budaya Cina. Bahwa masakan 

Cina adalah yang terbaik di dunia sangat bisa diperdebatkan dan pada 

dasarnya tidak relevan. Tetapi hanya sedikit bisa mengambil 

pengecualian untuk pernyataan bahwa budaya lain dapat menyaingi 

budaya food oriented bangsa Cina. Dan orientasi ini tampaknya sama 

kunonya dengan budaya Cina itu sendiri. 

 

Selanjutnya akan dibahas mengenai penetrasi masakan Cina dalam pola 

konsumsi makanan di Jakarta. Dimulai dari masakan rumah dan diikuti ragam 

jenis makanan yang tersedia di luar rumah. Pembahasan ini akan dimulai dari 

masyarakat mana saja yang terkena pengaruh dari budaya masakan Cina di 

Jakarta? Pertama adalah populasi asing yang meliputi Cina daratan, Hong kong, 

Taiwan, Singapura, dan bagian-bagian Asia lainnya yang menetap di Indonesia. 

Kedua adalah keturunan Cina yang telah menetap di Indonesia. dan terakhir 

adalah suku asli Indonesia, terutama Jawa yang merupakan kelompok etnis 

terbesar di Indonesia. Yang banyak menggunakan bahan-bahan seperti mie, 

bihun, kuetiaw, sawi, tauco, dan tahu sebagai bagian dari hidangan hariannya.  

 

Pada keluarga-keluarga keturunan, meskipun telah berakulturasi dengan budaya 

lokal, mereka tetap masih berorientasi pada budaya masakan Cina. Daging babi 

misalnya masih menjadi pilihan daging yang difavoritkan. 

 

Pengaruh budaya masakan Cina terlihat sangat jelas dari nama-nama bahan / 

masakan yang berasal dari bahasa Cina (sebagian besar Hokkian, seperti bakmi, 
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bihun, bakso, tim, kuetiao, lobak, pangsit, dan capcai. Kosa kata ini telah 

menjadi bagian dari bahasa keseharian masyarakat. Bahan-bahan ini juga 

merupakan bagian dari masakan harian masyarakat Indonesia. 

 

Sesungguhnya, masakan Cina di rumah banyak yang telah terakulturasi dengan 

budaya masakan lokal, seperti penggunaan santan dan rempah-rempah seperti 

kunyir, dan biasanya masakan dibuat dalam rupa kari. Masakan ini biasanya 

disebut sebagai masakan peranakan (keturunan Indonesia – Cina yang lahir di 

Indonesia).  Bagaimana pun ada kecenderungan pada acara-acara tertentu untuk 

menyajikan masakan Cina murni seperti menggunakan daging babi, ikan dan 

ayam, jamur, rebung,  akar teratai, biji teratai, minyak wijen dan arak Cina.  

 

Namun, perubahan pada pola makan tidak dapat dipungkiri seiring dengan 

perkembangan zaman dan perubahan peran wanita yang tidak lagi terpaku pada 

pekerjaan ibu rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian munculah 

restoran-restoran sebagai solusi dari perubahan tersebut. 

Pengaruh budaya masakan Cina di Indonesia sangat terlihat dengan banyaknya 

jumlah restoran yang menyediakan menu Chinese food. Mulai dari restoran-

restoran mewah yang terletak di hotel-hotel dan gedung-gedung tinggi.  

Beberapa hotel bahkan memiliki paling tidak dua restoran Cina di dalamnya. 

Restoran-restoran Chinese food yang terletak di dalam shopping mall, hingga 

food court yang menyajikan masakaan Cina. Banyak juga restoran mau pun 

kios yang menyajikan berbagai variasi masakan Asia yang di dalamnya tentu 

saja termasuk masakan Cina. Universitas-universita juga merupakan salah satu 

pilihan tempat untuk mencari masakan Cina, meskipun jenis masakan yang 
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disajikan biasanya hanya berupa mie ayam atau mie goreng, tapi itu juga adalah 

jenis masakan Cina.  

 

Tipe lainnya dari makanan luar rumah adalah restoran kaki lima yang biasanya 

semi permanen dan baru beroperasi di pagi atau malam hari saja. tempat-tempat 

ini menyajikan berbagai masakan Cina seperti mie goreng, mie ayam, bubur, 

capcay, dan seafood. Beberapa penggemar menyatakan bahwa masakan kaki 

lima jauh lebih enak dibandingkan masakan restoran bintang lima. Restoran 

kaki lima ini bahkan banyak dikunjungi oleh pengunjung dengan mobil mewah. 

Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memedulikan cita rasa makanan 

saja, tanpa memperhatikan lingkungannya. Anderson and Anderson (1977:363) 

meneliti kondisi serupa di Hong kong. Sebuah kios mie dan pangsit yang 

terletak di lingkungan pekerja kelas bawah, selalu terisi penuh dengan 

pengunjung dari segala kalangan. Hal ini menyimpulkan ‘Hidangan Barat 

cenderung membutuhkan suasana elegan. Hidangan Cina berkonsentrasi pada 

hidangan itu sendiri.’ Terakhir ada pula penjual keliling yang menyajikan 

berbagai hidangan Cina seperti bubur ayam, mie ayam, mie bakso, siomay, dan 

sebagainya. 

 

2.4.2 Bakmi 

Bakmi adalah jenis makanan yang tersebar luas di seluruh dunia dengan 

berbagai macam bentuk dan rasa. Asal usul bakmi masih menjadi perdebatan 

yang luas. Selalu diasumsikan bahwa mie ditemukan di Cina, kemudian dibawa 

oleh Marco Polo ke Eropa pada abad ke-13. Beberapa petunjuk antropologi 
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menyebutkan bahwa mie berasal dari pusat Asia dan telah ada sejak 1000 

sebelum masehi (Wilson, 2007).  

 

Marie Wilson dalam bukunya Asian Meals juga menyatakan bahwa darimana 

pun asalnya, tidak ada keraguan bahwa mie merupakan makanan yang paling 

banyak dikonsumsi setelah nasi, di Cina maupun negara-negara Asia lainnya. 

Di Indonesia sendiri salah satu masakan Cina yang paling populer adalah segala 

jenis mie. Mie disajikan dari restoran-restoran kelas atas hingga kaki lima. Mie 

telah menjadi bagian dari pola makan masyarakat Indonesia, mulai dari makan 

pagi hingga malam, mie dapat dijadikan pilihan. Berdasarkan budaya itulah 

kemudian muncul mie instant lokal yang sudah sangat dikenal. 

 

Menurut tradisi Cina dari generasi ke generasi, mie menyimbolkan panjang 

umur – dikaitkan dengan untaian yang panjang dari mie itu sendiri. 

Menariknya, pada setiap pesta dari etnis asli Indonesia, mie goreng selalu ada 

dalam menu, bukan lagi sebagai suatu simbol, tetapi karena semua orang 

menyukai mie. 
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