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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Teori Brand Rejuvenation 

2.2. Definisi Branding 

Healey (2008) mengatakan bahwa brand adalah sebuah janji kepuasan. Janji 

itu adalah sebuah tanda, sebuah metafora yang beroperasi sebagai kontrak tak 

tertulis antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli (hlm. 6).  

2.3. Definisi Brand Rejuvenation 

Menurut Idris Motee di bukunya 60 minute brand strategist (2013 hal.48) 

brand yang membutuhkan rejuvenation dibagi tiga, yaitu: 

a. Brand yang sakit: saat kebutuhan pasar mengalami perubahan dan brand 

ini menjadi tidak relevan. 

b. Brand yang sekarat: brand yang terlalu lama berada di puncak pasaran 

dan telah menjadi membosankan di mata generasi yang baru. Biasa 

dianggap kuno atau ketinggalan jaman. 

c. Brand yang tidak memiliki denyut lagi: brand yang sudah ditinggalkan 

terlalu lama. 

Idris Motee beranggapan bahwa sebuah brand yang masuk ke salah satu 

kategori diatas belum tentu membutuhkan rebrand, melainkan sebuah proses 

evolusi atau brand rejuvenation. Setiap ikatan emosional yang masih tersisa 

dalam konsumer terhadap brand harus dipertahankan. 
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Wheeler (2009) juga memperkuat pernyataan ini dengan mengatakan 

bahwa faktor lainnya adalah (hlm. 7) : 

1. Apabila dari tingkat kualitas produk dan brand tidak dapat bersaing 

dengan brand dengan positioning yang serupa. 

2. Identitas visual brand tersebut akan di aplikasikan ke media baru seperti 

website dan application tetapi sulit dikarenakan tidak termasuk dalam 

perencanaan identitas visual brand tersebut sehingga dibutuhkan 

penyesuaian kembali. 

 

2.4. Manfaat Branding 

Landa dalam bukunya yang berjudul Graphic Design Solutions (2011 hal. 

219) menjelaskan bahwa dalam persaingan yang penuh sesak, dan kompetitif, 

Brand yang relevan dan menarik dapat memastikan kemanjuran untuk 

kualitas suatu produk, layanan, kelompok, individu atau komoditas.  

Keller (2013, hal. 34) menjelaskan bahwa dari perseptif ekonomis, 

brand memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengurangi usaha 

dari pencarian produk secara internal (dalam hal seberapa mereka harus 

berifkir) maupun secara external (dalam hal seberapa mereka harus melihat).  
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2.5. Tahapan Branding 

Menurut Keller (2013) ada empat tahapan dalam merancang brand, yaitu: 

a. Mengidentifikasikan dan Menunjukan Brand Positioning dan Values 

(Identifying and Developing Brand Plans) 

b. Merencanakan dan Mengimplementasikan program pemasaran Brand 

(Designing and Implementing Brand Marketing Programs) 

c. Mengukur dan Menginterpretasi kemampuan Brand (Measure and 

Interpet Brand Performance) 

d. Mengembangkan dan Menjaga ekuitas Brand (Grow and Sustain Brand 

Equity) 

 

2.6. Tinjauan Teori Tentang Target Market Usia Dewasa 

2.6.1. Definisi dewasa 

Menurut Siegelman (2012. Hal. 4) usia dewasa dibagi menjadi tiga yaitu 

dewasa awal, dewasa pertengahan, dewasa akhir. Usia 20-40 tahun disebut 

tahap dewasa awal. Usia 40-65 tahun disebut tahap dewasa pertengahan. Lalu 

usia 65 tahun keatas disebut dewasa akhir. 

2.6.2. Psikologi dewasa 

Menurut Siegelman (2012. Hal 409) pada tahap dewasa ketertarikan sexual 

terhadap lawan jenis sudah terbentuk secara penuh.  Tahap dewasa awal dan 

pertengahan memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis tertinggi, dan akan 

turun tergantung dari kesehatan dan gaya hidup, saat memasuki tahap dewasa 

akhir. 
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2.6.3. Tinjauan gaya hidup usia dewasa 

Menurut Siegelman (2012. Hal 472) pada tahap dewasa awal hubungan 

dengan keluarga dan teman menjadi penting.  

2.6.4. Generasi X-Y-Z 

Menurut Wheeler (2009), terdapat empat generasi yang dikelompokkan 

berdasarkan tahun kelahirannya. Hal ini merupakan salah satu ilmu dalam 

bidang marketing untuk mengetahui zaman dari konsumen tersebut sehingga 

dapat menyesuaikan dengan pembentukan brand berdasarkan generasinya 

(hlm. 8). Keempat kategori generasi tersebut yaitu : 

1. Generasi Senior : Sebelum 1946 

2. Boomers : 1946 - 1965 

3. Generasi X : 1966 - 1980 

4. Generasi Y : 1981 - 1995 

5. Generasi Z : 1995 - 2010 

 

2.7. Tinjauan Teori Tentang Majalah 

Menurut John Brady dibuku Designing Magazines karangan Jandos 

Rothstein (2007. Hal 2) majalah memerlukan sebuah perubahan look jika 

terjadi hal – hal berikut: 

a. Perubahan pesan editorial 
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b. Perubahan pasaran: jika terjadi perubahan generasi pembaca maka 

perhitungkan pembaca sekarang dan masa depan. Lalu pikirkan faktor – 

faktor yang telah berubah dari generasi pembaca yang lalu dan sekarang.  

c. Perubahan sikap pembaca: perubahan trend atau teknologi bisa merubah 

presepsi pembaca terhadap kualitas bacaan yang baik. Lakukan survey 

dan temukan hal yang bisa dilakukan saat redesign untuk 

mempertahankan kesetiaan mereka. 

d. Berubah/bertambahnya saingan dalam segmentasi: dengan adanya 

kompetisi baru dalam pasaran, sebuah tampilan baru yang segar bisa 

membantu mengembalikkan pembaca.  

2.8. Tinjauan Desain Komunikasi Visual 

2.8.1. Logo 

Menurut Airey (2010) terdapat beberapa faktor yang membuat logo menjadi 

sukses dan iconic, sehingga mudah diingat oleh banyak orang (hlm. 22). 

Berikut adalah beberapa tahapannya : 

1. Simple 

Membuat logo yang sederhana menjadi sangat penting karena semakin 

sederhana logo tersebut, akan semakin mudah dikenali dan diingat sehingga 

bisa beradaptasi dari zaman ke zaman atau timeless. Logo sederhana juga 

lebih mudah di aplikasikan ke berbagai media yang diperlukan, seperti 

collateral dan iklan.  

2. Relevant 
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Logo yang dibuat harus relevan dengan berbagai aspek, seperti brand itu 

sendiri, industri disekitarnya, hingga konsumen yang akan menggunakan 

brand tersebut. Logo tidak harus dibuat dalam stereotype orang pada 

umumnya atau berupa usaha brand tersebut. Logo bisa dibuat lebih berbeda 

atau tersirat selama masih terkait dengan brand tersebut. 

3. Enduring 

Logo yang sudah dibuat harus bisa berfungsi dalam waktu yang lama, selama 

brand tersebut berdiri. Sehingga dalam pembuatan logo, harus dipikirkan 

secara matang mengenai keterbacaan dan mudah diingat orang sehingga tidak 

hilang dimakan zaman. 

4. Distinctive 

Logo yang memiliki ciri khas menjadikannya lebih berbeda dibandingkan 

logo-logo lainnya, sehingga lebih mudah dikenali dan diingat. Dalam 

membuat logo yang memiliki ciri khas, tidak perlu menggunakan banyak 

bentuk dan warna dalam pembuatannya. Pada saat pembuatan logo dengan 

ciri khas tinggi, lebih baik menggunakan warna hitam putih agar perhatian 

kita tidak teralih dengan tampilan warna. 

5. Memorable 

Logo yang iconic, adalah logo yang dengan mudah diingat oleh seseorang 

hanya dengan melihatnya sesaat. Calon konsumen selama berkegiatan 

tentunya akan melihat berbagai logo, hal itu menandakan logo dari berbagai 

brand bersaing untuk menjadi salah satu logo yang menempel dalam ingatan 
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calon konsumen tersebut. Maka itu, logo yang dibuat harus lebih berkesan 

dan menarik sehingga mudah diingat oleh calon konsumen walaupun hanya 

dalam satu kedipan mata. 

6. Adaptable 

Logo yang sudah dibuat tentunya akan diaplikasikan di berbagai media yang 

diperlukan dan digunakan oleh suatu perusahaan, maka itu logo yang dibuat 

harus bisa di aplikasikan ke berbagai media dalam skala yang sangat kecil 

hingga yang paling besar. Kemudahan dalam aplikasi ini bisa memudahkan 

dan mengurangi biaya cetak hingga perubahan logo. 

 

2.8.2. Tinjaun teori layout untuk media cetak 

Menurut Ambrose (2007. Hal 58) bahwa grid adalah struktur dari sebuah 

layout dan menjadi sebuah alat untuk membantu seorang desainer dalam 

mencapai keseimbangan mendesain. 

Menurut Bringhurst  dalam bukunya the Element of Typographic Style 

(1992. Hal 143) grid ditentukan oleh media dan type face yang dipilih untuk 

konten. Setiap interval, margin, letterspace, dan detail lain memulai 

hitungannya dari ukuran typeface. 

2.8.2.1. Grid 

Embrose dan Haris (2005), mengatakan bahwa grid merupakan tata 

penempatan yang digunakan untuk menyusun elemen desain seperti 

text dan gambar dalam satu area tertentu yang sehingga bisa mencapai 
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keseimbangan dalam mendesain. Walaupun memiliki kompleksitas 

yang tinggi tetapi penggunaan grid dapat dengan mudah meletakan 

elemen dengan rapih dan tertata, selain itu juga mempermudah dan 

waktu yang dibutuhkan dalam mendesain juga lebih efisien (hlm. 27). 

Terdapat layout dasar yang pertama kali diciptakan oleh 

typographer dari German, Jan Tschichold (1920-1974). Layout ini 

menggunakaan proporsi 2 : 3 dan lebih mengutamakan proporsi yang 

seimbang dan membentuk harmoni. Ukuran kotak untuk text box tidak 

tergantung pada ukurannya, tetapi proporsi yang digunakan sehingga 

ukuran text box sudah sesuai proporsi perbandingan (hlm. 28). 

 

Gambar 01. Grid System 

Sumber : http://www.thinkingwithtype.com/ 
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Dari classic layout seiring bertambah kompleksnya layout 

design,  sehingga penggunaan jumlah kolom menjadi lebih banyak. 

Penambahan jumlah kolom ini digunakan sesuai kebutuhan. Tujuan 

dari pembagian kolom ini adalah untuk memberikan keseimbangan 

dalam layout dari setiap halamannya, sehingga menjadi lebih presisi 

(Embrose & Haris, 2005. Hlm. 30).  

2.8.3. Tinjaun teori Tipografi 

Bringhurst (1992) menyatakan, prinsip utama tipografi adalah keterbacaan. 

Keterbacaan yang dimaksudkan disini adalah dimana tipografi bisa 

‘menghidupkan’ suatu konten dan ‘menghormatinya’, dalam maksud, visual 

tipografi tidak serta merta mengalahkan kekuatan konten. Kekuatan tipografi 

sendiri ada pada penggunaanya yang tentu saja harus digunakan secara 

berdampingan dengan layout. Tipografi tidak hanya sekedar menggunakan 

huruf, tetapi juga terdapat berbagai prinsip-prinsip yang kecil tapi berdampak 

besar pada hasil akhirnya, dari penggunaan tanda baca, teknik pemilihan 

huruf berdasarkan dengan topik yang ingin diangkat, sampai tata cara 

penulisan yang benar dalam artikel atau tulisan (hlm. 17). 

Menurut Bringhurst (1992. Hal 95) Pemilihan Typeface dalam satu 

media sangat tergantung oleh konten. Sifat dasar dari topik konten yang di 

desain adalah penentu Typeface yang dipakai. Sebagai contoh, konten yang 

berhubungan dengan pria mungkin lebih baik menggunakan Typeface yang 

kokoh, tidak terlalu lembut dan tegas. Dimana konten untuk wanita bisa 

memakai Typeface yang lebih halus dan lembut. 
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