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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Desain 

Samara (2007), yang mengutip Rand, menyatakan bahwa kata mendesain adalah 

untuk menyusun, merapikan, atau merubah untuk menambahkan nilai dan makna 

didalamnya, sedangkan untuk kata desain sendiri adalah dari awal sampai akhir, 

proses hingga produk dari imajinasi (hlm. 6). White (2011), juga menyatakan hal 

yang serupa. Kata mendesain berarti untuk menata hal yang kacau dan acak. Ia 

menambahkan bahwa desain yang berhasil adalah desain yang dapat 

menyampaikan isi secara keseluruhan, dengan cara sesingkat mungkin dan dapat 

dikatakan juga sebagai elegance (hlm. 1,9). Teori tersebut kemudian diperkuat 

lagi oleh Lauer dan Pentak (2008), kata desain mempunyai arti yang sangat luas. 

Mereka menjelaskan bahwa untuk mendesain berarti untuk merancang dan 

menata. Mereka juga menegaskan kalau desain berkaitan erat dengan kesenian 

(hlm 4). 

2.1.1. Desain Grafis 

Ware (2008) mengatakan bahwa maksud dari kata desain grafis adalah proses 

berfikir secara visual dengan melibatkan lingkungan dimana lingkungan tersebut 

terdapat beberapa informasi di dalam dan diluarnya (hlm. x). Ia juga mengatakan 

bahwa untuk menjadi seorang desainer yang baik, desainer tersebut harus melihat 

dari banyak prespektif tentang desain, contohnya adalah dengan menambahkan 

unsur sains kedalamnya (hlm. 3). Samara (2007) juga mengatakan bahwa desain 

grafis mempunyai guna untuk menyampaikan pesan sehingga tercipta pengalaman 
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emosi terhadap orang yang melihat karyanya (hlm. 6). Teori-teori tersebut 

kemudian diperkuat lagi oleh Lauer dan Pentak (2012) yang menyebutkan bahwa 

desain grafis mempunyai tujuan untuk memberikan pengaruh lebih cepat kepada 

pemirsanya. Mereka juga menambahkan bahwa desainer harus mendapatkan 

perhatian pemirsanya untuk memberikan hasil yang mengejutkan sehingga dapat 

diingat (hlm. 117).  

2.1.2. Elemen Desain 

Fichner-Rathus (2008) mengemukakan bahwa elemen desain terdiri dari garis, 

bentuk, nilai, warna, tekstur, waktu, ruang, dan gerak (hlm. 17). Kemudian White 

(2011), menjelaskan bahwa desain mempunyai beberapa elemen. Elemen tersebut 

adalah ruang, kesatuan, layout, dan huruf. Ia juga berkata bahwa seorang desainer 

harus menyatukan semua elemen tersebut agar elemen-elemen tersebut tidak 

saling adu menonjol satu sama lainnya (hlm. v,vii). Lauer dan Pentak juga 

mengatakan bahwa elemen desain terbagi menjadi tujuh, yaitu garis, bentuk atau 

volume, pola dan tekstur, ilusi ruang, ilusi gerakan, nilai, dan warna (hlm. 125). 

1. Garis 

Garis adalah dimensi pertama yang tercipta jika sebuah titik digerakkan. Secara 

teoritis, garis adalah dimensi yang hanya terdiri dari panjang, tetapi di dalam seni 

dan desain, garis bisa mempunyai lebar (hlm. 128). 

2. Bentuk atau Volume 

Bentuk dapat dilihat apabila terdapat garis yang menutup atau warna yang 

memiliki area atau luas. Kata bentuk biasanya dipergunakan untuk elemen yang 

Perancangan Identitas..., Yohanes Wira, FSD UMN, 2015



9 
 

memiliki dua dimensi, sedangkan kata volume untuk elemen tiga dimensi (hlm. 

152,154). 

3. Pola dan Tekstur 

Pola adalah kata yang pasaran di dunia desain. Pola mempunyai arti yang banyak. 

Salah satu arti dari pola yang banyak digunakan adalah pengulangan dari sebuah 

motif. Tetapi dalam bahasa visual, pola adalah ide dekorasi pada permukaan. 

Sedangkan untuk tekstur adalah kualitas permukaan pada sebuah obyek. Tekstur 

bisa dirasakan oleh indra peraba. Bahkan jika tidak menyentuh obyek, tekstur juga 

dapat dirasakan melalui pengalaman indra peraba (hlm. 176,182). 

4. Ilusi Ruang 

Di bentuk dua dimensional, seperti gambar, lukisan, atau hasil cetak, seorang 

seniman atau desainer biasanya ingin memberi ruang atau kedalaman. Di hal-hal 

tersebut, ruang dan kedalaman adalah sebuah ilusi yang diciptakan diatas kertas, 

kanvas, dan sebagainya, karena media-media tersebut rata dan tidak bisa 

dirasakan dengan indra lain selain mata (hlm. 194). 

5. Ilusi Gerakan 

Ilusi gerakan timbul atas antisipasi atau reaksi otak kita terhadap sebuah kejadian 

di suatu gambar. Contohnya jika kita melihat gambar air yang tumpah kita akan 

tahu bahwa air tersebut akan tumpah sehingga akan membasahi obyek di sekitar 

air tersebut, padahal air itu adalah gambar yang diam. Hampir semua aspek 

kehidupan bergerak dengan konstan. Maka itu, gerakan adalah sebuah elemen 

yang penting di dunia seni dan desain (hlm. 228). 

6. Nilai 
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Nilai atau value dalam seni mempunyai arti sebagai gelap dan terang. Nilai pada 

sebuah area adalah relativitas dari terang dan gelapnya sebuah area tersebut. 

Biasanya pada sebuah koran, kita dapat membaca tulisan yang terkandung karena 

gelapnya tulisan kontras dengan terangnya lembar halaman koran tersebut (hlm. 

240).  

7. Warna 

Kata warna mempunyai banyak arti di dalam bidang yang berbeda. Faktanya, 

warna pada sebuah obyek secara teori adalah sesuatu yang tercipta akibat pantulan 

cahaya, bukan obyek itu sendiri yang memiliki warna. Sir Isaac Newton pernah 

membuktikan hal tersebut dengan memancarkan cahaya putih kearah sebuah 

prisma kaca, cahaya tersebut memecah cahaya putih dan membuat spektrum 

warna pelangi. Jika sebuah Obyek yang menurut orang berwarna biru dipancarkan 

cahaya, secara teori, obyek tersebut menyerap segala warna kecuali biru, dan 

memantulkan warna biru. Ada tiga warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru. 

Jika dua dari tiga warna tersebut dipadukan, akan membuat warna sekunder, yaitu 

kuning, magenta, dan cyan. (hlm. 253).   

 Selain Rustan, Fraser dan Banks (2004) juga mempunyai pandangan 

terhadap warna. Mereka menyatakan bahwa menurut para ilmuwan, setiap warna 

pada umumnya bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda. Contohnya, 

warna perak melambangkan kekuatan spiritual, misterius, dan intelek. Warna 

emas merupakan lambang kemewahan. Merah melambangkan gairah, amarah, 

cinta, dan keintiman. Warna biru menandakan ketenangan, dingin, dan integritas. 

Hijau adalah alam, keuntungan, sukses, dan harmoni, sedangkan warna coklat 
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melambangkan bumi, tanah, kayu, stabilitas, keseriusan, dukungan, serta 

kepercayaan (hlm. 21,49).  

2.1.3. Prinsip Desain 

Menurut Gomez-palacio dan Vit (2009), lewat prinsip desain, masyarakat bisa 

melihat pondasi dari desain grafis, mengerti bahasa, istilah-istilah, serta konsep 

dari desain grafis itu sendiri. Selain itu, mereka juga mengemukakan bahwa 

prinsip desain adalah gabungan dari beberapa seri dimana seri-seri tersebut 

digunakan untuk mengajari, mempraktekkan, mengerti, dan mengkategorikan 

desain grafis (hlm. 9, 21). Lauer dan Pentak (2008) mengatakan bahwa prinsip 

desain terbagi menjadi enam, yaitu proses, kesatuan, penekanan, skala dan 

proporsi, keseimbangan, dan ritme (hlm. v-vii). 

1. Proses Desain 

Seperti seniman pada seni rupa, dalam dunia desain, seorang desainer juga 

memberi pesan kepada pemirsanya.  Desain yang sukses berasal dari ide yang 

bagus. Untuk membuat sebuah karya desain, ada tiga proses yang dilalui seorang 

desainer, yaitu memikirkan, melihat, dan mengerjakan (hlm. 6,7). 

2. Kesatuan 

Maksud kesatuan adalah kecocokan yang terjadi terhadap elemen-elemen desain. 

Kecocokan tersebut membuat elemen-elemen desain terlihat berkesinambungan 

satu sama lain (hlm. 28). 

3. Penekanan 

Penekanan berguna untuk menyita perhatian dari pemirsanya. Penekanan 

dilakukan dengan cara membuat suatu obyek terlihat lebih mencolok daripada 
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obyek-obyek lain di sekitarnya, membuat pemirsanya melihat lebih lama atau 

lebih dekat kepada fokus penekanan tersebut (hlm. 56). 

4. Skala dan Proporsi 

Skala dan proporsi umumnya adalah kata-kata yang terkait pada ukuran. Skala 

adalah kata untuk mengekspresikan ukuran, contohnya skala besar untuk 

mengekspresikan hal yang dan skala kecil untuk sebaliknya. Namun, karena besar 

dan kecil adalah hal yang relatif, maka dibutuhkan kata proporsi untuk 

membandingkan. Proporsi adalah kata yang dipakai untuk membandingkan 

ukuran dari beberapa hal memakai satu hal sebagai referensi ukuran, seperi 

besarnya buah semangka yang dibandingkan dengan buah ceri, besarnya gambar 

yang dibandingkan dengan media kosong (hlm. 72). 

5. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah komposisi yang setara atau sama dari sebuah desain. 

Komposisi tersebut berdasarkan titik atau garis acuan bernama axis yang biasanya 

diletakkan di tengah. Maksud dari setara atau sama adalah elemen desain yang 

ditempatkan di kanan dan kiri atau atas dan bawah dianggap mempunyai berat 

yang sama (hlm. 90). 

6. Ritme 

Ritme pada prinsip desain berdasarkan pengulangan dari elemen desain. Elemen 

desain tersebut bisa diulang dengan hal yang serupa atau dengan sedikit 

perubahan. 
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2.1.4. Teori Gestalt 

Arntson (2011), menyatkan bahwa teori Gestalt adalah teori tentang presepsi yang 

jika dipelajari dapat menimbulkan keuntungan berupa jalinan antara mata, obyek, 

dan kreasi grafis. Gestalt dapat juga dijelaskan dengan memperlihatkan 

pengaplikasiannya terhadap simbol dan logo. (hlm. 72,74) . Lalu menurut Lauer 

dan Pentak (2012), teori Gestalt ialah sebuah teori yang berkaitan dengan pola dan 

presepsi manusia mengenai pola tersebut. (hlm. 289).  

2.1.5. Identitas Visual 

Menurut Hammond (2008), identitas visual merupakan hal yang sangat subyektif. 

Ia juga berkata bahwa identitas visual mempunyai beberapa elemen dimana 

elemen-elemen yang digunakan tersebut akan menentukan apakah relevan dengan 

perusahaan atau tidak (hlm. 86,87). Kemudian dikuatkan lagi oleh Gomez-palacio 

dan Vit (2009), yang menyatakan bahwa identitas visual merupakan sistem visual 

yang mempengaruhi identifikasi dari sebuah perusahaan. Identitas visual biasanya 

diaplikasikan melalui beberapa elemen visual seperti tipografi, warna, dan tanda-

tanda. Kemudian elemen-elemen visual tersebut ditaruh kedalam media-media 

seperti kartu nama, seragam, dan stationary lainnya (hlm. 24). 

2.1.6. Bahasa Visual 

Ware (2008) menjelaskan bahwa manusia seharusnya sudah bisa berpikir bahwa 

desain grafis memperluas dan mengembangkan otak manusia. Beliau juga 

menambahkan bahwa berpikir secara visual penting karena hampir setengah dari 

otak kita mengacu kepada hal yang berkaitan dengan visual. Ware juga berkata 

bahwa dengan melihat diagram, peta, atau gambar lainnya, dapat membantu 
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manusia untuk memecah masalah melalui berfikir secara visual (hlm. ix). 

Malamed (2009) juga menyatakan bahwa penonton bisa menterjemahkan bahasa 

dengan melihat gambar. Ia juga berkata bahwa jika penonton melihat gambar, 

maka penonton tersebut akan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri seperti apakah 

yang telah dilihat dan apa maksud dari gambar tersebut. Untuk mengetahui apa 

yang ditanyakan kepada dirinya sendiri, penonton tersebut biasanya mencari di 

dalam memorinya sendiri apakah ada pengalaman yang berkaitan dengan gambar 

tersebut, lalu jika ada, penonton akan memanggil kembali memori tersebut lalu 

emosi akan muncul juga (hlm. 10).  

 Teori tersebut lalu diakuatkan lagi oleh White (2011) yang menjelaskan 

bahwa perhatian pembaca atau penonton langsung kearah gambar dimana 

stimulasi visual pembaca atau penonton tersebut ditarik. Hal tersebut terjadi 

karena rasa penasaran penonton yang langsung membawa penonton tersebut 

kedalam proses pencarian informasi terhadap apa yang mereka ingin ketahui (hlm. 

3). 

2.2. Brand 

Rangkuti (2004) yang mengutip dari American Marketing Association, 

menyatakan bahwa brand atau merek merupakan kombinasi antara nama, tanda, 

simbol, dan istilah. Brand dibuat untuk memberikan identifikasi yang khas agar 

barang atau jasa yang disediakan oleh pemilik brand tersebut bisa berbeda jika 

dibandingkan dengan pesaing. Kemudian Rangkuti menambahkan bahwa brand 

mempunyai beberapa tingkatan, seperti:  

1. Atribut:  
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Suatu hal yang dimiliki oleh setiap merek. Dapat dibuat dan dikendalikan oleh 

pemilik merek dengan tujuan agar customer bisa mengenali atribut-atribut yang 

berkaitan dengan merek. 

2. Manfaat:  

Pemilik merek harus bisa mengkonversikan atribut menjadi manfaat, baik itu 

emosional maupun fungsional dan harus dapat dirasakan langsung oleh 

konsumen. 

3. Nilai:  

Semakin tinggi nilai yang dihasilkan oleh sebuah merek mencerminkan produk 

atau jasa yang dihasilkan merek lebih berkelas. 

4. Budaya:  

Sesuatu yang diwakili oleh sebuah merek. Contoh dari budaya dari sebuah merek 

misalnya, Apple mewakili budaya berteknologi yang revolusioner serta futuristik. 

5. Kepribadian:   

Merek memberikan kepribadian pada penggunanya, jadi pengguna yang memakai 

produk dari merek tersebut kepribadiannya sama dengan merek yang ia pakai. 

6. Pemakai:  

Merek biasanya menggunakan analogi untuk memperlihatkan jenis konsumen 

yang memakai merek tersebut. Contohnya adalah pada merek Nike, bintang 

sepakbola Cristiano Ronaldo diibaratkan sebagai pemakai sepatu bola merek Nike 

agar pada pembeli atau pengguna bisa merasakan bermain sepakbola dengan 

produk tersebut seperti Ronaldo yang terkenal cepat dan powerful (hlm.1-4).  
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 Selain itu, brand menurut Rustan (2009) memiliki arti yang sangat luas. Ia 

menambahkan bahwa selain dari pandangan ekonomi, brand juga memiliki 

pandangan dari sisi sosiologi, psikologi, hingga desain grafis. Brand mencakup 

segala asosiasi dan pandangan terhadap sebuah perusahaan, baik yang terlihat 

seperti logo, dan yang tidak terlihat seperti pengalaman emosional lainnya. 

Chiaravalle dan Schenck (2015) juga menyatakan bahwa merek menciptakan 

kepercayaan dan keterkaitan emosional pada pelanggan. Oleh karena itu, produsen 

dan konsumen dapat berhubungan erat sehingga bisa saling mengerti kebutuhan 

masing-masing. Jika sebuah merek bisa berkembang dan semakin kuat, maka 

konsumen akan lebih setia terhadap merek tersebut dan konsumen akan mengikuti 

kemanapun merk tersebut akan mengarah (hlm. 9).  

2.2.1. Brand Positioning 

Brand Positioning menurut Chiaravalle dan Schenck (2015) adalah tentang 

bagaimana cara sebuah brand bisa menempatkan dirinya dengan dan bersama 

merek lainnya sehingga terjadi persaingan diantaranya. Tetapi menurut Rangkuti 

(2004), brand positioning adalah tentang tujuan untuk membuat sebuah merek 

menjadi unggulan diantara para pesaingnya. Untuk menjadi unggulan, maka 

merek tersebut harus melakukan klasifikasi terhadap kategori apa yang merek 

tersebut ingin menjadi unggulan. Contohnya adalah pada merk mobil Volvo yang 

terkenal unggul atas keamanannya. Merk Volvo tersebut berhasil unggul di benak 

pelanggan karena memiliki kategori yang khusus. Rangkuti kemudian 

menjelaskan bahwa brand positioning tidak hanya menemuka satu atau dua 

keyword yang dapat memersuasi pelanggannya, tetapi juga harus mencapai 
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keinginan dan harapan pelanggan supaya sebuah perusahaan atau merek bisa 

mendapat konsumen yang puas.  

 Pengarang kemudian menambahkan lagi bahwa beberapa merek harus 

melakukan repositioning untuk mempertahankan keunggulan dari sebuat merk. 

Contohnya adalah pada merek Adidas yang beberapa tahun lalu yang terkenal 

karena mengeluarkan produk sepatu bola ringan. Bertahun-tahun kemudian 

keringanan dalam teknologi sepatu sepakbola merupakan hal yang mutlak bagi 

semua merek pesaingnya, sehingga Adidas harus melakukan repositioning (hlm. 

5,6).  

2.2.2. Penentuan Strategi Merek 

Penentuan strategi merek menurut Rangkuti (2004) mencakup beberapa pilihan, 

yaitu: 

1. Perluasan Lini:  

Adalah unit produk tambahan jika sebuah perusahaan memiliki kategori produk 

dan merek yang sama, namun dengan wajah baru karena bentuk, rasa, kandungan, 

atau ukuran yang berbeda. Biasa dipakai apabila perusahaan tersebut menemukan 

beberapa kasus seperti overproduction atau perusahaan ingin memasuki kategori 

baru karena naiknya selera konsumen terhadap hal baru. 

2. Perluasan Merek:  

Terjadi jika sebuah perusahaan memiliki kategori produk yang baru karena merek 

tersebut lebih cepat diterima kehadirannya terhadap konsumen dan ingin meraup 

lebih banyak keuntungan dari hal tersebut. 

3. Multi Brand: 
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Ada beberapa alasan untuk melakukan hal ini, dengan tujuan untuk mencoba 

meningkatkan kesan, fitur, dan daya tarik lain terhadap para konsumen. Hal ini 

juga memungkinkan berbagai perusahaan untuk merebut lebih banyak ruang rak 

distributor serta melindungi merek utama dengan membuat merek sampingan. 

4. Merek Baru: 

Langkah yang akan dipakai jika merek lama kurang efektif sehingga 

membutuhkan perombakan terhadap merek lama sehingga citra baru 

mempengaruhi produk baru agar lebih baik. Namun untuk mengubah merek lama 

menjadi merek baru biasanya dibutuhkan biaya perombakan yang cukup besar. 

5. Merek Bersama: 

Biasanya dilakukan untuk memperkuat kesan satu merek melalui merek yang lain 

sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen karena preferensi konsumen terus 

berubah seiring meningkatnya kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2.2.3. Brand Realignment 

Menurut Chiaravalle dan Schenck (2015), brand realignment adalah perubahan 

atau penambahan citra dari sebuah merek yang sedang berjalan, untuk mengikuti 

arus dan perilaku pasar. Mereka menambahkan bahwa brand alignment bisa 

dilakukan dengan cara mengubah desain visual dari sebuah merek atau perubahan 

estetika budaya. Saat brand alignment dilakukan, sebuah merek hanya mengubah 

citra secara visual agar memperkuat kesan, bukan esensi dari sebuah merek (hlm. 

35). 
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2.2.4. Logo 

Logo menurut Adams, Morioka, dan Stone (2006) adalah sebuah simbol khusus 

dari sebuah perusahaan, obyek, publikasi, pribadi, jasa, atau ide. Mereka juga 

menambahkan bahwa sebuah logo adalah ciri khas dalam bentuk visual. Dan logo 

tersebut mempunyai apa yang dikatakan sebagai graphic standard manual (GSM) 

sebagai pedoman untuk mengaplikasikan logo (hlm. 16,17). Capsule (2007) juga 

menjelaskan bahwa logo mempunyai makna untuk mewakili nilai, fungsi, dan 

hirarki yang dipakai oleh sebuah merek. Ia juga menambahkan kalau logo adalah 

tentang memotong pesan agar lebih cepat diterima (hlm. 7). Capsule 

menambahkan lagi bahwa hasil dari sebuah logo bukan hanya menyampaikan 

pesan dari perusahaan, tetapi juga dengan cepat membuat orang yang melihat logo 

tersebut mudah ingat (hlm. 10).  

 Gomez-palacio dan Vit (2009) juga mengemukakan pendapatnya 

mengenai logo. Menurut mereka logo adalah puncak ekspresi dari desain grafis. 

Jarang ada logo yang berdiri sendiri, karena jika hal tersebut terjadi, logo tidak 

mampu menyelesaikan sebuah cerita atau menjelaskan tentang suatu produk atau 

organisasi. Maka, logo biasanya didampingi oleh beberapa elemen visual 

tambahan (hlm. 339). Rustan (2009) juga menyatakan bahwa logo awalnya 

berasal dari kata logotype, yang diartikan sebagai penggunaan lettering pada  

desain tulisan nama entitas. Rustan menambahkan bahwa logotype berfungsi 

sebagai identitas diri, tanda kepemilikan, tanda untuk jeminan kualitas, dan 

sebagai pembeda untuk mencegah plagiarisme. Selain logotype, ada elemen lain 
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yang kemudian muncul pada logo, yaitu logogram. Logogram menurut Rustan 

adalah elemen gambar yang terdapat pada logo (hlm. 12,13).  

 Chiaravalle dan Schenck (2015) mengatakan bahwa sebuah logo harus 

simple, karena logo yang sederhana akan lebih menonjol diantara visual-visual 

yang rumit dan kacau di dunia pasar yang jenuh belakangan ini. Selain itu, logo 

yang sederhana juga hidup lebih lama dibandingkan logo yang rumit. Mereka juga 

menambahkan bahwa logo yang sederhana lebih menyita lebih banyak perhatian 

untuk sebuah merek, daripada logo yang rumit. Contohnya adalah logo Nike, 

Google, dan Red Cross. Logo dari merek-merek tersebut lebih cepat disadari oleh 

pasar (hlm. 132). 

2.2.5. Iconography 

Fichner-Rathus (2008) menyatakan bahwa iconography adalah ilmu pengetahuan 

mengenai tema dan simbol di bidang seni visual. Ia menambahkan bahwa gambar 

dan figur dari tema atau simbol tersebut mempunyai makna tersirat dibaliknya 

(hlm. 310). Gomez-palacio dan Vit (2009) kemudian menjelaskan bahwa 

iconography merupakan hal yang sulit karena harus mampu berkomunikasi 

dengan jumlah informasi yang begitu banyak namun dengan elemen visual yang 

sesingkat mungkin. Iconography juga berperan penting dalam sistem yang 

membutuhkan banyak grafis seperti pada olimpiade atau pada kebun binatang 

(hlm. 32). 

2.3. Packaging 

Menurut Robertson (2010), packaging atau kemasan adalah hal yang penting dan 

luas. Penting untuk menjaga keamanan dan kualitas hal yang ada di dalamnya, 
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kemudian luas karena variasi dari bentuk kemasan tersebut. Robertson kemudian 

menambahkan lagi bahwa kemasan terbagi menjadi beberapa level, yaitu: primer, 

dimana kemasan tersebut bersentuhan langsung dengan produk, kemudian 

sekunder, dimana kemasan tersebut bisa berisi dari beberapa kemasan primer, lalu 

tersier, yaitu kemasan yang berisi dari beberapa kemasan sekunder, dan yang 

terakhir adalah kuatener, kemasan yang jarang ditemukan ini berisi beberapa 

kemasan tersier, biasanya untuk produk-produk yang akan dikirim ke luar negeri 

(hlm. 1,2). 

2.3.1. Pengemasan Kopi 

Menurut Kementrian Perindustrian RI (2007), kopi setelah dipanggang dan 

digiling masih mengandung gas CO2 yang terperangkap didalamnya. Maka itu 

perlu proses pendinginan di udara segar sebelum dimasukkan ke dalam kemasan 

yang tertutup rapat. Namun, proses pendinginan tidak boleh dilakukan terlalu 

lama, untuk menghindari intervensi gas oksigen yang menyebabkan rasa dari kopi 

bisa berbeda. Selain proses pendinginan, terdapat sebuah alat bernama katup yang 

berfungsi  untuk menyeimbangkan kandungan gas CO2 dan dapat dipasangkan di 

kemasan kopi berbahan alumunium atau plastik. (hlm. 13). 

2.4. Buku 

Haslam (2006) menyatakan bahwa buku adalah salah satu bentuk dokumentasi 

tertua yang berasal dari kata bok, yang merupakan bahasa Inggris lama dan 

merujuk kepada satu jenis pohon bernama Beech. Selain itu, pengarang juga 

menambahkan bahwa buku mempunyai arti sebagai wadah portabel yang terdiri 

dari halaman-halaman dicetak dan terikat, yang melindungi, menjabarkan, 
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menguraikan, dan mengirimkan pengetahuan. Haslam kemudian menjelaskan 

bahwa seorang desainer bertugas untuk membentuk tampilan visual buku, cara 

berkomunikasi, dan untuk mengatur semua elemen pada halaman. (hlm. 6,9,16).  

2.4.1. Graphics Standard Manual 

Menurut Arntson (2011), GSM adalah acuan dari rancangan identitas perusahaan. 

Biasanya GSM didistribusikan kepada seorang staf perusahaan dan berisi tentang 

tata cara penggunaan merek dagang serta hal-hal yang berkaitan dengan merk 

dagang agar dapat diadaptasikan di waktu yang akan datang (hlm. 184, 216). 

Selain Arntson, Rustan (2013) mengatakan bahwa Graphics Standard Manual 

atau yang disingkat GSM adalah sebuah panduan yang berisi aturan-aturan untuk 

menggunakan logo tertentu. GSM dibuat bertujuan untuk menampilkan identitas 

dengan konsisten sehingga citra sebuah perusahaan di depan publik dapat menjadi 

lebih baik (hlm. 86). 

2.5. Kopi 

Rahardjo (2012) mengatakan bahwa kopi adalah jenis tanaman yang secara 

taksonomi masuk dalam genus coffea dan berfamili rubiceae. Ia melanjutkan 

bahwa konsumsi kopi di dunia didominasi oleh kopi yang berjenis Arabika dan 

Robusta, dengan rasio 70% dan 26% (hlm. 7,9). Lalu, kopi menurut Sinnott 

(2010) seperti wine, karena mempunyai banyak jenis dan bisa dikategorikan dari 

pekat ke encer atau dari baik ke buruk. Kemudian Sinnott juga melanjutkan 

bahwa kopi juga dapat dikategorikan menjadi kopi komoditas atau kopi spesialiti. 

Kopi komoditas adalah kopi dengan harga murah, untuk sekedar menemani 

makan, atau kopi dengan guna lain seperti kopi yang diambil ekstrak kafeinnya 
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hanya untuk diekstraksi kedalam bentuk aspirin. Sedangkan kopi spesialiti adalah 

kopi yang ditanam, diproses, dikirim, dijual, dan dimasak dengan rasa sebagai 

prioritas (hlm. 11,16).  

2.5.1. Arabika 

Arabika atau dengan bahasa latin Coffea Arabica menurut Sinnott (2010) 

ditemukan di Ethiopia. Kopi berjenis Arabika adalah salah satu jenis kopi yang 

awalnya ditemukan dan dibudidayakan untuk kopi sekarang ini. Sinnott 

melanjutkan bahwa walaupun Arabika mengandung rendah kafein, tetapi 

memiliki rasa yang lembut dan banyak digemari pecinta kopi (hlm. 17). Tetapi 

menurut Rahardjo (2012), walaupun awalnya jenis kopi yang ditanam di 

Indonesia adalah kopi yang berjenis Arabika. Namun, sejak timbulnya penyakit 

karat daun dimulai pada akhir abad ke-19, kopi Robusta mulai dibudidayakan di 

Indonesia untuk menjadi solusi dari masalah karat daun pada jenis Arabika. 

Penyakit yang disebabkan oleh jamur Hemileia Vastatrix ini bisa dicegah dengan 

penanaman kopi Arabika di dataran tinggi karena jamur kurang intensif pada 

ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut (hlm. 12). 

2.5.2. Robusta 

 

Gambar 2.1. Perbedaan Biji Arabika dan Robusta 

Sumber : google.com 
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Sinnott (2010) menyatakan bahwa Robusta atau dengan bahasa latin Coffea 

Canephora adalah kopi dengan kandungan kafein dua kali lebih banyak daripada 

Arabika. Dengan keunggulan tahan terhadap penyakit karat daun, kopi jenis 

Robusta menjadi pengganti terbaik kopi jenis Arabika. Tidak hanya itu, Sinnott 

menambahkan bahwa Robusta memiliki keunggulan lain seperti tanaman yang 

tidak memakan banyak ruang, sehingga dengan luas ruang yang sama, Robusta 

bisa ditanam lebih banyak dan perawatan yang lebih mudah. Sayangnya, Robusta 

tidak menawarkan rasa yang terbaik untuk para penggemar kopi, sehingga 

Arabika lebih diminati pecinta kopi (hlm. 19).  

2.6. Toraja 

Menurut Bararuallo (2010), Toraja adalah nama dari sebuah suku yang terletak di 

Tana Toraja, yaitu sebuah lokasi di daerah Sulawesi Selatan. Kemudian ia juga 

berkata bahwa nama Toraja bisa memiliki banyak arti. Tetapi Bararuallo 

kemudian mengemukakan berdasarkan penulis bernama Adriani dan Kruyt, 

berasal dari kata To dan Riaja, yang berarti masyarakat dan bagian Utara dalam 

bahasa Toraja. Pengarang juga menjelaskan bahwa di nama Toraja tersebut ada 

dikatakan bagian Utara karena Toraja terletak di bagian Utara dari kerajaan Bugis 

(hlm. 17, 18). Selain Bararuallo, Budiman (2013) menegaskan pula bahwa Toraja 

adalah sebuah grup entis. Ia juga berkata bahwa nama Toraja secara etimologis 

berasal dari kata To, yang berarti masyarakat, dan Ri Aja, yang berarti preposisi 

atas (hlm. 25, 27). 
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Gambar 2.2. Logo Kabupaten Tana Toraja 

Sumber : tanatorajakab.go.id 
 
 

Menurut situs resmi Kabupaten Tana Toraja, logo untuk lambang daerah Tana 

Toraja mempunyai lima elemen pokok yang memiliki arti-arti tertentu. Kelima 

elemen tersebut adalah:  

1. Bintang berwarna kuning dan berpojok lima: Kepercayaan kepada Tuhan 

yang Maha Esa. 

2. Rumah Tongkonan: Lambang kebudayaan Toraja. 

3. Perisai berwarna biru: Sebagai lambang keamanan, kejujuran, dan 

keuletan menghadapi tantangan alam serta harapan dan cita-cita luhur tinggi. 

Untuk jalur merah-kuning melambangkan Rambu Tuka' (Upacara Pengucapan 

Syukur) dan Rampe Matallo (Upacara Ufuk Timur). Warna hitam perisai 

melambangkan Rambu Solo' (Upacara Kematian) dan Rampe Matampu' (Upacara 

Ufuk Barat). Sedangkan ukiran Pa'Tengke melambangkan kesatuan. 

4. Padi dan Kopi: Kemakmuran. Daun tanaman kopi berjumlah tujuh belas, 

biji kopi yang berjumlah tujuh, dan padi yang berjumlah empat puluh lima 

melambangkan detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945. 
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5. Dulung berwarna coklat: Susunan hirarki pemerintahan demokratis 

menuju kemasyarakatan adil dan makmur. 

2.6.1. Kopi Toraja 

Thurston, Morris, dan Steiman (2013) menjelaskan bahwa kopi Toraja adalah 

salah satu kopi yang termasuk kategori speciality karena memiliki karakter yang 

rumit serta mempunyai sensasi rasa cokelat, manis, dan rempah-rempah (hlm. 

144). Selain itu, Widjaja (2013) menyatakan bahwa berbeda dari dari jenis kopi-

kopi Arabika lainnya, kopi Toraja yang mempunyai nama lain Celebes Kalossi, 

mempunyai bau dan rasa yang begitu khas (hlm. 85). Menurut Sinnott (2010), 

kopi Toraja mempunyai rasa seperti kopi asal Sumatra, hanya lebih masam, 

ringan, dan lebih jernih (hlm. 30). 

2.6.2. Ukiran Toraja 

Menurut Palimbong (n.d.), biasanya, rumah adat tradisional Tana Toraja 

menggunakan ukiran untuk menggambarkan benda-benda yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia atau yang ada di sekeliling manusia. Setiap ukiran mempunyai 

arti tersendiri. Beberapa contoh ukiran dan artinya, antara lain: 

 

Gambar 2.3. Pa' Tedong, Pa' Barre Allo, Pa' Sepu Torongkong, dan Pa' Kapu Baka. 

Sumber : indonesialand1.blogspot.com 
 

1. Pa' Tedong: Merupakan ukiran yang menggambarkan bentuk kepala 

kerbau, melambangkan tulang punggung kehidupan atau kemakmuran. 
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2. Pa' Barre Allo: Merupakan ukiran berbentuk ayam. Melambangkan 

sumber kehidupan yang berasal dari Tuhan.  

3. Pa' Sepu Torongkong: Merupakan ukiran yang menggambarkan tempat 

sirih masyarakat Rongkong, melambangkan persatuan dan persahabatan. 

4. Pa' Kapu Baka: Merupakan ukiran yang berupa pengikat bakul, 

melambangkan kemakmuran dan kekeluargaan.  
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