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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Identitas Visual 

2.1.1. Definisi Identitas Visual 

Menurut  Berryman (1990:20). Identitas visual adalah esensi yang terlihat dari 

sebuah perusahaan, lembaga, atau instasi pemerintah. Identitas yang terencana 

dapat memberikan kesan positif kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham 

dan masyarakat.  

Rustan (2013:54). Menjelaskan bahwa tujuan dari identitas adalah 

meningkatkan brand awareness dan brand image yang positif di benak 

masyarakat. Identitas yang di tampilkan dengan konsisten akan memberi 

gambaran pada publik bahwa perusahaan tersebut konsekuen dan profesional. 

 Logo merupakan dasar dari sebuah identitas visual, Menurut Rustan 

(2013:60-87). Elemen-elemen yang termasuk dalam identitas visual, adalah 

sebagai berikut: 

1. Nama 

2. Logo 

3. Tagline 

4. Warna 

5. Tipografi  

6. Elemen Gambar 

7. Penerapan Identitas 
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2.1.2. Sejarah Identitas Visual 

Menurut Rustan (2013:15-16). Salah satu bentuk penggunaan komunikasi visual 

adalah corporate identity, sehingga sejarah dari corporate identity ini tidak akan 

bisa terlepas dari sejarah komunikasi visual yang digunakan manusia. Corporate 

identity adalah bagian identitas yang bersifat fisik, sehingga bisa disebut sebagai 

visual identity. Bentuk paling sederhana dari visual identity ini adalah simbol. 

Sejak jaman dimulainya peradaban manusia, sudah banyak digunakan simbol 

dalam penulisan atau komunikasi untuk menceritakan apa yang mereka alami 

dalam kehidupan sehari-hari seperti gambar-gambar yang ditemukan di gua-gua 

mulai dari Perancis hingga Flores. Bila kita amati, maka gambar tersebut 

berisikan cerita dari catatan hidup keseharian mereka. 

Ketika peradaban manusia mulai maju, para pembuat tembikar 

memberikan tanda berupa simbol pada barang-barang buatan mereka sehingga 

memudahkan pengenalan bagi pembeli atau pemakai. Simbol juga digunakan 

sebagai identitas oleh para peternak untuk menandai ternak mereka. Simbol-

simbol juga digunakan oleh para pembuat pedang atau para ksatria yang 

meletakan  pengenal pada pedang, perisal atau alat-alat perang mereka. 

Ketika industri mulai berkembang dan banyak produk yang telah dikemas 

dalam suatu kemasan, perkembangan merk dagang dimulai untuk menandai 

produk. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang memproduksi barang 

yang sama sehingga dirasa perlu untuk menandai produk agar para pembeli dapat 

membedakan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain. Cap atau logo 

atau merek dagang mulai dikenal pada perkembangan industri dimasa modern 
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yang nantinya berkembang kearah pengembangan image bagi perusahaan yang 

dikenal sebagai corporate identity. 

Rustan (2013:17-21) menuliskan pada awalnya logo masih bersifat 

dekoratif dan belum menjual. Merek yang mulai menggunakan logo pada awal 

perkembangannya adalah Coca-Cola, Singer, Kodak, Danareksa Research 

Institute dan lain sebagainya. Logo belum dikenal sebagai bagian dari branding 

dan marketing, tetapi beberapa perusahaan kelas dunia telah mulai menangani 

pembuatan logo secara eksklusif seperti Lippincot & Margulies di Amerika atau 

Akarapi Logo di Indonesia yang khusus menangani pembuatan logo elegan 

eksklusif untuk perusahaan UMKM atau mikro kecil menengah. Perusahaan 

Lippincot & Margulies ini mulai membuat corporate identity untuk perusahaan 

besar pada masa itu seperti Chrysler Corp. 

Kebutuhan akan suatu trademark mulai berkembang pesat pada tahun 50-

an. Hal ini disebabkan mulai banyaknya perusahaan besar di Amerika terutama 

yang telah mengembangkan usahanya ke berbagai negara. Saat itu semua 

perusahaan ingin terlihat beda, spesial dan unik, sehingga pembuatan corporate 

identity mulai menunjukan konsep yang kuat dan matang. Penggunaan identitas 

visual mulai banyak digunakan dalam penyampaian pesan kepada masyarakat 

pembeli dari produk tersebut. 

Penggunaan visual image mulai menurun ketika ekonomi mengalami 

depresi yang besar. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut berfokus pada 

pengelolaan image perusahaan yang membutuhkan biaya besar dan mulai 
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mengalihkan program pemasaran mereka menjadi suatu hal yang bersifat sosial 

dan menolong masyarakat yang mengalami kesulitan. 

Ketika masa sulit itu berakhir dan ekonomi mulai tumbuh kembali, banyak 

perusahaan besar, menengah dan kecil (UKM) yang melebarkan sayapnya 

keberbagai penjuru daerah bahkan dunia. Pada saat itu mulai bangkit usaha-usaha 

pembangunan image perusahaan dan identitas visual mulai digemari kembali. 

Banyak perusahaan yang meninjau kembali konsep mereka dan membuat 

corporate identity yang baru untuk menciptakan image baru bagi perusahaan. 

Produk-produkpun banyak bermunculan sehingga dibutuhkan logo-logo baru 

yang akan menunjang trademark produk tersebut. 

 

2.2. Logo 

Rustan (2013:12-13) memaparkan bahwa kata logo berasal dari bahasa Yunani 

yaitu logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Logo berawal dari 

istilah logotype yang pertama kali muncul tahun 1810-1840 dan diartikan sebagai 

tulisan nama entitas (objek) yang didesain secara khusus dengan menggunakan 

teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu bahkan tulisan dan gambar 

berbaur menjadi satu.  

Fungsi dari logo antara lain:  

1. Identitas diri  

2. Tanda kepemilikan  

3. Tanda jaminan kualitas  

4. Mencegah adanya peniruan atau pembajakan. 
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Airey (2010:10) mengumpamakan logo sebagai wajah. Perusahaan tanpa 

logo merupakan seseorang tanpa wajah. Logo dapat mempengaruhi kesan pertama 

konsumen sebelum ia mengenal lebih jauh tentang perusahaan tersebut. 

Menurut Supriyono (2010:102). Logo diibaratkan wajah dan watak 

perusahaan. Logo dituntut mampu berbicara dengan publik bahwa ia adalah 

representasi dari perusahaan atau organisasi yang profesional, kredibel, dan 

berkualitas. Logo juga merupakan bagian yang menentukan karna logo termasuk 

dalam bagian marketing tools. Logo sangat di butuhkan perusahaan atau 

organisasi guna mengenalkan identitas dan menyebar citra. Selain itu, dengan 

adanya logo maka konsumen terbantu mengenali produk yang di cari. 

Menurut Kusrianto (2009:233). Bahwa secara alamiah konsumen 

mengenal ciri logo terlebih dahulu dibanding produknya, maka dari itu kesan yang 

buruk dapat memberikan image yang buruk pula terhadap perusahaan tersebut. 

 

2.2.1.  Kategori Logo 

Landa (2011:247). Memaparkan bahwa logo di kategorikan menjadi 9 bentuk, 

yaitu: 

1. Logotype atau wordmark adalah sebuah nama yang dirancang dengan 

tipografi atau huruf yang unik. 

2. Lettermark adalah logo yang dibuat berdasarkan inisial dari nama sebuah 

brand. 

3. Symbol adalah gambar, sesuatu yang abstrak atau non-representasional 

visual. 
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4. Pictorical Symbol  adalah sebuah gambar representasional, menyerupai 

atau mengacu pada orang, tempat, kegiatan, atau objek yang dapat di 

identifikasi. 

5. Abstract Symbol adalah sebuah symbol yang dibuat untuk perubahan atau 

penyusunan ulang terhadap suatu objek. 

6. Nonrepresentational symbol adalah symbol yang diciptakan tanpa 

mewakili sebuah objek tertentu. 

7. Character icon adalah sebuah ikon yang diciptakan untuk mewakili 

perwujudan dari sebuah brand. 

8. Combination mark adalah logo yang merupakan gabungan antara kata dan 

symbol. 

9. Emblem adalah kombinasi kata dan visual yang tidak bisa dipisahkan dan 

harus ditampilkan bersama. 

Sedangkan menurut Rustan (2013:20-21) menjelaskan bahwa umumnya kategori 

logo terbagi menjadi 2 jenis, yaitu picture mark dan letter mark. Picture mark 

didominasi oleh gambar bisa berupa foto, gambar abstrak, kata, huruf, singkatan, 

angka dan tanda baca. Letter mark didominasi oleh tulisan bisa berupa atau 

mengandung kata, huruf, singkatan, angka, tanda baca, foto, gambar kongkrit 

maupun gambar abstrak yang disederhanakan. 

 

2.2.2.  Prinsip Desain Logo 

Menurut Jacobs Cass dalam buku rakhmat supriyono yang berjudul desain 

komunikasi visual, menjelaskan prinsip-prinsip desain logo sebagai berikut: 
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1. Logo harus mampu mendeskripsikan perusahaan atau produk 

(describable). 

2. Jika dicetak hitam-putih (tanpa warna), logo tetap efektif dan menarik 

(effective without colour). 

3. Logo harus simpel dan mudah diingat (memorable). 

4. Dalam ukuran kecil, logo masih bisa di baca dan dapat dikenali (scalable). 

 

2.3. Gestalt 

Menurut Rustan (2013:49) teori gesttalt merupakan salah satu teori psikologi yang 

menyatakan bahwa manusia akan melihat atau mempresepsi segalla sesuatunya 

menjadi satu bentuk yang utuh yang dikembangkan oleh Max Wertheimer.  

 Prinsip-prinsip gestalt yang banyak diterapkan dalam logo, yaitu: 

1. Similarity 

Yang dimaksud dengan similarity adalah ketika objek-objek yang mirip 

dalam hal bentuk atau elemen lainnya memiliki kecenderungan untuk 

dilihat sebagai sebuah kesatuan yang utuh. 

2. Closure 

Suatu bentuk dikatakan closure adalah ketika elemen-elemen saling 

melengkapi sebuah objek sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh 

meskipun tidak komplit. Contohnya pada logo WWF. 

3. Figure Ground 

Yang dimaksud figure ground adalah kecenderungan melihat atau 

menginterprestasi foreground objek (bagian latar depan) atau background 
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(latar belakang) ataupun keduanya dilihat sebagai objek yang utuh. 

Contohnya pada logo Carrefour. 

4. Impossible Figure 

Objek yang tidak dapat dibuat dalam dunia nyata tiga dimensi. Begitu 

menemukan kejutan pada sebuah logo, orang biasanya jadi mudah ingat 

logo tersebut, otomatis entitas tersebut akan diingat juga. Contohnya 

picture mark logo Renault. 

 

2.4. Warna 

Rustan (2013:72). Menjelaskan bahwa warna memainkan peran yang sangat besar 

dalam pengambilan keputusan saat membeli barang. Penelitian yang dilakukan 

oleh Institute for Color Research di amerika (sebuah institut penelitian tentang 

warna) 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 yang dilakukan oleh 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 berapa bidang, antara lain 

psikologi, budaya dan komunikasi. 

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

logo dan warna untuk corporate color/warna perusahaan. Corporate color yang 
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digunakan dalam aplikasi-aplikasi desain menggunakan warna yang sama dengan 

warna pada logo, namun ada juga yang memperluas jangkauan area warnanya. 

Menurut Supriyono (2010:70). Warna merupakan salah satu elemen visual yang 

dapat dengan mudah menarik perhatian konsumen. Pemilihan warna yang tepat 

dapat membantu menciptakan mood dan membuat teks lebih “berbicara”. Namun, 

sebaliknya jika pemilihan warna kurang tepat dapat merusak citra, mengurangi 

nilai keterbacaan, dan menghilangkan gairah baca.  

Berikut adalah daftar warna dan maknanya menurut Rustan (2013:73): 

1. Abu-Abu 

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. Putih 

Rendah Hati, suci, netral, tidak kreatif, masa muda, bersih, cahaya, 

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

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

kehidupan, perkawinan (tradisi barat), haraoan, lemah lembut, kosong, 

bulan januari. 

3. Hitam 

Klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, kematian (tradisi barat), 

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

duniawi, formal, elegan, kaya gaya, kejahatan, serius, mengikuti 

kecenderungan sosial, anarki, kesatuan, dukacita, profesional. 
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4. Merah 

Perayaan, kekayaan, nasib baik (cina), suci, tulus, perkawinan (india), 

perkabungan (afrika selatan), setan (tradisi modern barat), gairah, kuat, 

energi, api, cinta, roman, gembiran, cepat, panas, sombong, ambisi, 

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

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

kudus. 

5. Biru  

Laut, manusia, produktif, isi dalam, langit, damai, kesatuan, harmoni, 

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

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

kuat, tabah,cahaya. 

6. Hijau  

Kecerdasan tinggi, alam, musim semi, kesuburan, masa muda, lingkungan 

hidup, kekayaan, nasib baik, giat, murah hati, pergi, rumput, agresi, 

cemburu, malu (cina), sakit, rakus, narkoba, korupsi, (afrika utara), abadi, 

udara, pertumbuhan, kesehatan, keseimbangan, harmoni. 

7. Kuning 

Sinar matahari, gembira bahagia, tanah, optimis, cerdas, idealisme, kaya 

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

(karantina) tidak jujur, serakah, lemah, persahabatan, feminin. 

8. Ungu 
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Bangsawan, iri, sensual, spiritual, kreativitas, kaya, kerajaan, upacara, 

misteri, bijaksana, pencerahan, sombong, flamboyan, tidak senonoh, 

biseksual, kebingungan, harga diri, romantis, penebusan dosa. 

9. Jingga 

Hinduisme, buddhisme, kebahagiaan, energi, keseimbangan, panas, api, 

antusiasme, kesenangan, agresi,sombong, menonjol, emosi berlebih, 

peringatan bahaya. 

10.  Cokelat  

Tenang, berani, kedalaman, makhluk hidup, alam, kesuburan, desa, stabil, 

tradisi, ketidaktepatan, fasisme, tidak sopan, bosan, cemar, berat, miskin, 

kasar, tanah, membumi, selera makan, menyehatkan, simpel, 

ketergantungan. 

11. Pink 

Musim semi, syukur/terima kasih, penghargaan, kagum, simpati, feminin, 

kesehatan, cinta, roman, bulan juni, perkawinan, sukacita, kekanakan. 

 

2.5. Tipografi 

Supriyono (2010:19)  menjelaskan bahwa tipografi berasal dari kata Yunani tupos 

(yang diguratkan) dan graphoo (tulisan). Dahulu tipografi hanya diartikan sebagai 

ilmu cetak-mencetak. Orang yang memiliki keahlian mencetak disebut tipografer. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, istilah tipografi sudah berkembang lebih 

luas lagi, yaitu mengarah pada disiplin ilmu yang mempelajari spesifikasi dan 

karakteristik huruf, bagaimana memilih dan mengelola huruf untuk tujuan-tujuan 
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tertentu. Munculnya berbagai font menjadikan semakin sulit untuk 

diklasifikasikan. Tidak cukup hanya menyebutkan huruf berkaki (serif) dan tidak 

berkaki (sans serif). Berdasarkan sejarah perkembangannya, huruf dapat 

digolongkan menjadi 7 gaya atau style, yaitu: 

 

1. Huruf Klasik (Classical Typefaces) 

Huruf yang memiliki kait (serif) lengkung ini disebut Old Style Roman, 

banyak digunakan untuk desain-desain media cetak di inggris, italia, dan 

belanda pada awal teknologi cetak (1617). Huruf klasik masih banyak 

digunakan untuk teks karena memiliki kemudahan baca (readability) cukup 

tinggi. Contohnya Garamond. 

 

2. Huruf Transisi (Transitional) 

Hampir sama dengan huruf Old Style Roman, hanya berbeda pada ujung 

kaitnya yang runcing dan memiliki sedikit perbedaan tebal-tipis pada tubuh 

huruf (garis vertikal tebal). Font yang termasuk jenis transis, antara lain, 

Baskerville dan Century. Sering di pakai untuk judul (display). 

 

3. Huruf Modern Roman 

Huruf ini sudah jarang digunakan untuk teks karena ketebalan tubuh huruf 

sangat kontras, bagian yng vertikal tebal, garis-garis horizontal dan serifnya 

sangat tipis sehingga untuk teks berukuran kecil sulit dibaca atau bahkan 
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tidak terbaca. Huruf yang termasuk dalam Modern Roman antara lain 

Bodoni dan Scotch Roman. 

 

4. Huruf Sans Serif  

Jenis huruf ini sudah dipakai sejak awal tahun 1800. Disebut sans serif 

karena tidak memiliki serif/kait/kaki. Huruf sans serif kurang tepat 

digunakan untuk teks yang panjang kaena dapat melelahkan pembaca, 

namun cukup efektif untuk penulisan judul atau teks yang pendek. Contoh 

huruf sans serif antara lain, Arial, Helvetica, Univers, Futura dan Gill Sans. 

 

5. Huruf  Berkait Balok (Egyptian Slab Serif) 

Huruf Egyptian memiliki kait berbentuk balok yang ketebalannya hampir 

sama dengan tubuh huruf sehingga berkesan elegan, jantan, dan kaku.  

 

6. Huruf Tulis (Script) 

Jenis huruf yang berasal dari tulisan tangan (hand-writing), sangat sulit 

dibaca dan melelahkan jika dipakai untuk teks yang panjang.  

 

7. Huruf  Hiasan (Decorative) 

Huruf dekoratif bukan termasuk huruf teks sehingga sangat tidak tepat jika 

digunakan untuk teks panjang. Huruf ini cocok dipakai untuk satu kata atau 

judul yang pendek. 
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Sedangkan Rustan (2013:78). Menjelaskan bahwa tipogafi pada identitas visual 

terbagi menjadi 2 macam, yaitu tipografi dalam logo (letter mark) dan tipografi 

yang digunakan dalam media-media aplikasi logo (corporate typeface/corporate 

typography).  

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

maka jenis huruf nyapun harus unik. Biasanya huruf letter marks dirancang 

khusus untuk menggunakan jenis huruf yang sudah ada namun di ubah bentuknya. 

Sedangkan corporate typeface banyak menggunakan jenis huruf yang sudah 

beredar dipasaran, tetapi tidak sedikit perusahaan besar yang merancang sendiri 

hurufnya. Tujuannya adalah menyesuaikan dengan kepribadian perusahaannya, 

mempertahankan keunikan dan konsistensi identitas sampai ke elemen-elemen 

terkecil.  

 

2.6. Semiotika 

Kusrianto (2009:58). Dalam bukunya menjelaskan semiotik atau semiology adalah 

ilmu tentang tanda-tanda atau symbol. Oleh karena itu, semiotik dapat dikatakan 

sebagai ilmu untuk memahami konteks secara umum yang berlaku di masyarakat 

yang akan menjadi target perusahaan. Kata semiotics berasal dari bahasa yunani, 

yaitu Sema yang berarti tanda. Sementara istilah Semeiotikos berarti penafsiran 

tanda-tanda. Semiotic dilihat dari kacamata  dunia desain grafis, adalah ilmu 

komunikasi yang berkenaan dengan pengertian tanda-tanda, symbol, isyarat serta 

penerapannya. Suatu studi tentang pemaknaan semiotik menyangkut aspek-aspek 
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budaya, adat istiadat, atau kebiasaan di masyarakat. Semiotik dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu: 

1. Semantik, berkenaan dengan makna dan konsep. 

2. Pragmatik, berkenaan dengan teknis dan praktis. 

3. Sintaktik, berkenaan dengan keterpaduan dan keseragaman. 

Wibowo (2013:5). Menjelaskan semantik merupakan salah satu cabang 

penyelidikan pada kajian semiotika dasar. Semantik (semantics) adalah suatu 

cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari “hubungan di antara tanda-

tanda dengan designata atau objek-objek yang diacunya”. Designata adalah tanda-

tanda sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu.  

 

2.7. Buku Panduan Identitas (Graphic Standart Manual) 

Menurut Rustan (2013:86), bahwa identitas yang ditampilkan dengan konsisten 

akan memberikan gambaran pada publik bahwa perusahaan tersebut konsekuen 

dan professional. Sehingga dalam menerapkan identitas ke seluruh media aplikasi 

perlu memegang prinsip unity dalam menerapkan identitas ke seluruh media 

aplikasinya. Setiap desainer memuat aturan pada logonya, panduan menggunakan 

logo tersebut mengatur bagaimana penerapan sebuah logo keberbagai aplikasi. 

Panduan ini terdapat dalam sebuah identity standard manual atau yang sering di 

sebut graphic standard manual (GSM). 

 Penerapan identitas pada berbagai media didasarkan pada berbagai faktor 

seperti, besar kecilnya perusahaan, besar kecilnya budget, sektor industri dan 
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bidang usaha, brand architecture, dan lain-lain. Media-media yang dibutuhkan 

tergantung dari bidang usahanya.  

Media-media apa saja yang umumnya digunakan dalam penerapan 

identitas visual sebuah perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman identitas 

- Pedoman identitas (buku & electronic format) 

-Electronic templates 

2. Stationery/administratif 

-Kartu nama 

-Kertas surat 

-Amplop 

-Amplop Besar 

-Faksimili 

-Purchase Orders (PO) 

-Kwitansi 

-Surat jalan 

-Tanda terima 

-Notepads / memos 

-Binders 

-Label / sticker 

-Nametags / tanda pengenal 

3. Marketing/sales 

-Company profiles 
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-Katalog produk 

-Brosur, flyer, direct mail, e-mail 

-Poster, Banner, Billboard 

-Iklan Koran, majalah  

-Iklan tv, radio, website 

-Presentation Slide (salindia presentasi) 

-Video presentasi 

4. Websites 

-internet 

-intranet 

-extranet 

5. Humas & internal 

-Newsletter 

-New release 

-Press kit folder 

-Annual / quarterly report 

6. Facilities sign 

-exterior (dinding toko / gedung, pintu masuk) 

-interior (petunjuk arah) 

7. Product packaging 

-Inner pack 

-Bag 
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-display box 

-corrugated box 

8. Kendaraan  

-Mobil staff 

-Mobil boks 

-Truk pengangkut barang 

9. Pakaian seragam 

-Seragam kerja buruh 

-Seragam karyawan kantor 

-Seragam Pemasaran 

10. Gifts 

-internal (topi, kaos, dasi, pin) 

-external (pen, payung, flashdisk) 
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