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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.       Brand (Merek) 

Brand merupakan suatu kartu tanda pengenal yang dimiliki oleh perusahaan. 

Adapun penggunaan brand diupayakan untuk mencerminkan konsep dari suatu 

perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lain. Hal ini dikatakan 

Landa (2011:219) bahwa brand merupakan suatu proses pembentukan yang 

mencakup dalam pembuatan merek, nama, dan identitas merek. Adanya 

penggunaan brand berfungsi sebagai suatu identitas yang mampu membuat suatu 

perusahaan berbeda dengan perusahaan kompetitor. Adapun komponen di dalam 

sebuah brand yaitu logo, identitas, dan produk. Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Rustan (2009:15), menurutnya brand adalah sebuah tanda atau simbol yang 

mengandung unsur nama, kata, huruf, warna, gambar, atau perpaduan diantaranya 

yang dibuat agar memiliki ciri khas yang membedakan di dalam suatu aktivitas 

perdagangan barang dan jasa. 

 Adapun kegunaan brand dalam suatu perdagangan barang dan jasa 

dipaparkan oleh Jon Edge dan Andy Milligan (2009:5) bahwa sebuah brand 

dibutuhkan dalam suatu perusahaan karena memiliki potensi yang besar untuk 

meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. 

Disamping itu, Landa (2011:219) mengemukakan bahwa dengan adanya banyak 

perubahan seperti faktor perekonomian dan persaingan yang ketat, perusahaan 
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membutuhkan adanya perkembangan, terutama pada merek, logo dan identitas 

merek. 

Dari beberapa hal yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

brand memiliki peranan penting sebagai tanda pengenal yang khas dari suatu 

perusahaan yang mengandung logo, identitas, dan produk. Elemen-elemen seperti 

nama, kata, huruf, dan kombinasi diantaranya berperan untuk menunjukkan 

adanya suatu aktivitas dalam perdagangan dan jasa. Adanya brand berguna dalam 

membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya serta mengembangkan 

perusahaan demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Disamping itu, brand juga 

berperan penting dalam membangkitkan daya tarik konsumen untuk membeli 

merek tersebut, serta dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap 

suatu perusahaan.  

2.1.1.       Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

Aaker (2002) menuturkan bahwa brand awareness (kesadaran merek) adalah 

kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengingat kembali sebuah merek 

(hlm. 61). Disamping itu, Keller (1998:87) menuturkan bahwa brand awareness 

adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu merek agar dapat tertanam dalam benak 

konsumen, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali merek tersebut 

dalam situasi apapun. 

 Adapun tingkat kesuksesan dalam brand awareness ini yaitu ketika brand 

tersebut memiliki ciri khas yang jelas yang menjadi daya pembeda dengan 

perusahaan kompetitor. Seperti halnya, apabila konsumen tidak pernah mengenali 

merek dari perusahaan 1, maka konsumen akan bimbang untuk mencoba atau 
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mengonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, brand 

awareness merupakan kekuatan dari sebuah brand yang memilih atau 

meningkatkan daya tarik konsumen untuk mengonsumsi produk tersebut. 

 Dalam buku The Power of Brand, Aaker (2002:40) mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa lapisan dalam brand awareness, yaitu top of mind (puncak 

pikiran), brand recall (mengingat kembali merek), brand recognition (mengenali 

merek), dan unaware of brand (tak ada kesadaran merek). Adapun lapisan 

tersebut dapat dilakukan atau diterapkan melalui cara kuisioner. 

1. Top of Mind (Puncak Pikiran), merupakan nama merek yang paling utama 

terpikirkan atau tergambarkan dalam benak konsumen ketika mengingat 

suatu produk atau makanan. Lapisan ini merupakan lapisan dengan tingkat 

tertinggi dalam brand awareness. 

2. Brand Recall (Mengingat Kembali Merek), merupakan proses mengingat 

kembali suatu merek terkait dengan merek lainnya yang terpikirkan dalam 

benak konsumen saat mengucapkan merek yang sebelumnya. 

3. Brand Recognition (Mengenali Merek), merupakan proses mengenali 

sebuah merek dimana hal tersebut dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu untuk menyampaikan ciri khas dari merek yang dimaksudkan. 

4. Unaware of Brand (Tak Ada Kesadaran Merek), merupakan lapisan 

terendah dalam tingkatan brand awareness. Dimana dalam lapisan ini 

konsumen tidak mengenali dan mengetahui merek suatu produk. 

 Dari beberapa teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebuah brand  

sudah dikatakan aware ketika konsumen atau publik dapat mengetahui merek dari 
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produk yang dijual perusahaan, entah menggunakan ciri-ciri untuk menyampaikan 

produk yang dimaksud maupun tidak. 

2.1.2.     Brand Association (Asosiasi Merek) 

Dalam buku yang berjudul “Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan 

Perilaku Merek”, Durianto (2001:153) menjelaskan asosiasi dengan menggunakan 

contoh pada salah satu merek pasta gigi Pepsodent. Konsep pada Pepsodent 

adalah untuk menjaga kesehatan mulut, terutama gigi dan gusi. Sehingga 

perluasan dari konsep tersebut mengarah pada produk sikat gigi dan mouthwash.  

Kemudian, asosiasi yang didapatkan yang membentuk brand image adalah pasta 

gigi yang digunakan keluarga, warnanya putih, dan memperkuat gigi. 

 Teori yang serupa diungkapkan pula oleh Aaker (1991:109) bahwa brand 

association merupakan perihal yang lekat pada ingatan mengenai sebuah merek 

tertentu. Contohnya pada merek McDonalds, asosiasi konsumen terhadap merek 

tersebut adalah karakter Ronald, dan lainnya. Disamping itu, Shimp (2003:43) 

memaparkan bahwa terdapat tiga asosiasi yang umumnya diungkapkan oleh 

konsumen yaitu favorability, unique, dan strong brand. Favorability membahas 

mengenai kesan baik yang menguntungkan konsumen. Unique membahas 

mengenai keunikan dari merek tersebut. Sementara strong brand adalah kekuatan 

dari brand tersebut untuk melekat dalam ingatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

brand association merupakan suatu teknik dalam membentuk brand image pada 

ingatan konsumen mengenai suatu brand. 
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 Berdasarkan teori diatas, apabila pada restoran Pizza Bakar LaCroazia 

asosiasi pelanggan maupun calon pelanggan tidak fokus pada pesan dan konsep 

yang ingin diterjemahkan restoran. Pelanggan dan calon pelanggan 

mengungkapkan pendapatnya yang berbeda-beda mengenai brand dari restoran 

tersebut, serta minimnya perihal yang melekat dalam ingatan pelanggan mengenai 

brand dari restoran Pizza Bakar LaCroazia. 

2.1.3.     Brand Equity (Ekuitas Merek) 

Menurut Hana dan Wozniak dalam buku “Aura Merek, 7 Langkah Membangun 

Merek yang Kuat“ karya Bilson Simamora (2003), ekuitas merek merupakan nilai 

positif yang diberikan merek melalui suatu produk. Apabila suatu merek tidak 

memberikan nilai positif atau bahkan mengurangi nilainya, artinya produk 

tersebut tidak memiliki ekuitas merek (hlm. 49). Disamping itu, hal yang serupa 

juga dipaparkan oleh Peter dan Olson bahwa ketika konsumen menyikapi suatu 

merek dengan nilai positif, merek tersebut sudah memiliki ekuitas. 

 Selain itu, Al Ries (1999) menyebut ekuitas merek dengan istilah kekuatan 

merek. Ia mengatakan bahwa merek yang kuat adalah merek seperti Coca-Cola, 

Toyota, dan Kijang (hlm 49). Teori yang serupa juga dijelaskan lebih lanjut oleh 

Davis (2003:50), Davis menyampaikan bahwa merek yang kuat akan menuai 

beberapa manfaat berikut: 

1. Adanya loyalitas sehingga berpotensi terjadinya transaksi yang berlanjut. 

Seperti halnya, ketika seseorang loyal dengan merek Pepsodent, maka 
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transaksi tersebut tidak akan putus dengan sekali membeli saja, melainkan 

terus berlanjut. 

2. Semakin kuat sebuah merek, dimana loyalitas konsumen juga semakin 

besar, maka konsumen akan lebih toleran terhadap kesalahan produk 

maupun perusahaan. 

3. Merek yang kuat dapat menarik konsumen untuk mempertimbangkan 

dalam mengambil keputusan untuk pembelian produk. Misalnya, seorang 

A akan selalu membeli produk dengan merek A ketika ia sudah yakin 

dengan produk A tersebut, karena menurutnya produk dari merek A adalah 

yang terbaik. 

4. Merek yang kuat mengutamakan untuk fokus internal. Dengan kata lain, 

para karyawan memahami untuk apa merek tersebut diciptakan dan 

bagaimana caranya mereka untuk mengusung merek tersebut. Contohnya, 

Singapore Airlines (SIA) merupakan perusahaan dengan pelayanan yang 

terbaik sedunia, oleh karena itu para karyawan harus dapat 

mempertahankan reputasi SIA. Perusahaan  SIA mengatakan,“tetaplah 

berinovasi, beranilah untuk peduli dan tempatkanlah dirimu sebagai 

pengusaha jasa”. 

 Dari berbagai teori yang telah dipaparkan tersebut, inti yang dapat 

disimpulkan adalah ekuitas merek merupakan nilai positif yang diberikan oleh 

konsumen pada sebuah merek melalui produk. Apabila suatu merek tidak 

memberikan nilai positif atau bahkan mengurangi nilainya, artinya produk 

tersebut tidak memiliki ekuitas merek. Nilai positif tersebut dapat diambil dari 
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respon konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut, seperti adanya loyalitas 

konsumen pada produk tersebut, sehingga pemakaian terhadap produk tersebut 

dapat terus berlanjut. 

 Dalam buku yang berjudul “Aura Merek, 7 Langkah Membangun Merek 

yang Kuat“ karya Simamora (2003:48), ada tiga teknik yang dapat diterapkan 

sebuah perusahaan untuk menambah nilai melalui ekuitas merek, yaitu: 

1. Ekuitas merek mampu menjadi daya tarik bagi konsumen baru, atau 

kembali memeluk konsumen lama. 

2. Ekuitas merek membuka peluang agar produk mampu dijual dengan harga 

optimum (premium pricing) dan meminimalkan ketergantungan pada 

media promosi. 

3. Ekuitas merek mampu menjadi tumpuan dalam perkembangan dengan 

melakukan perluasan pada merek. 

 Simamora (2003:52) juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang 

diukur untuk mengetahui tingkat ekuitas sebuah merek, yaitu dengan diferensiasi, 

relevansi, kebanggaan, dan pengetahuan. Perihal diferensiasi berguna untuk 

mengukur perbandingan antara satu merek dengan merek lain. Relevansi untuk 

mengukur apakah merek tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara 

personal atau tidak. Faktor kebanggaan untuk mengukur apakah merek dipandang 

sebagai produk yang paling unggul dikalangannya. Sedangkan faktor pengetahuan 

untuk mengukur tingkat pemahaman mengenai merek tersebut. Disamping itu, 

untuk mengetahui tingkat ekuitas merek, Total Research Amerika menguji dengan 

melakukan riset yang diberi nama EquiTend. Kemudian, dari hasil riset yang 
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dilakukan tersebut, Total Research menjelaskan ada tiga komponen yang diukur, 

yaitu: 

1. Ciri khas (salience), yaitu pendapat atau anggapan yang dikatakan 

responden mengenai suatu merek. 

2. Persepsi kualitas (perceived quality), yaitu perihal yang dirasakan oleh 

konsumen yang meliputi kegemaran, rasa percaya, dan timbul hasrat untuk 

merekomendasikan merek tersebut. 

3. Tingkat kepuasan dalam mengonsumsi merek tersebut. 

 Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu merek sudah 

memiliki ekuitas ketika merek tersebut diberi nilai positif bagi konsumen atau 

masyarakat luas. Adapun kegunaan dari ekuitas merek ini dapat menjadi daya 

tarik untuk konsumen dalam mengonsumsi secara berulang (loyalitas) atau bahkan 

merekomendasikan mengenai merek tersebut kepada orang lain.  

 Dalam hal ini, pada restoran Pizza Bakar LaCroazia sudah memenuhi 

beberapa kriteria dari ekuitas merek. Hal ini dibuktikan melalui kuisioner, dimana 

setiap pelanggan memberikan respon positif terhadap produk yang ditawarkan 

oleh restoran ini. Kemudian, rata-rata konsumen yang sudah berkunjung, 

setidaknya telah berkunjung beberapa kali meskipun tidak rutin dalam satu bulan. 

Disamping itu, setiap pelanggan juga mengatakan bahwa mereka bersedia untuk 

merekomendasikan restoran ini kepada orang lain, dan beberapa pelanggan juga 

mengetahui informasi perihal restoran tersebut melalui rekomendasi orang 

terdekat. 
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2.2.    Brand Identity (Identitas Merek) 

  Menurut Wiryawan (2008:140), brand identity merupakan gabungan antara 

nama, warna, simbol, dan ciri khas pribadi yang menjadi visualisasi dari brand 

tersebut yang dirasakan oleh para pelanggan. Disamping itu, Rustan (2009:16) 

memaparkan mengenai brand identity, logo, dan brand. Ia menggunakan manusia 

sebagai perlambangan, dimana bagian wajah merupakan logo, dan identitas 

merupakan tampilan fisik yang juga menyangkut wajah (logo) dan perilaku, 

sedangkan brand adalah satu kesatuan diantara semuanya yang telah menyangkut 

jiwa dan raga manusia tersebut termasuk identitas merek (logo). 

 Dalam buku yang berjudul Designing Brand Identity, Wheeler (2010:4) 

mengungkapkan bahwa sebuah brand menyampaikan pesan melalui pikiran dan 

hati konsumen. Lain halnya dengan brand identity yang dapat menyampaikan 

pesan secara mendalam, yaitu adanya “rasa” yang dapat dirasakan oleh publik. 

Ketika sebuah perusahaan sudah memiliki brand identity, perusahaan tersebut 

mampu menyampaikan pesan visual dan verbal terkait brand yang dimiliki, dan 

dapat mendirikan sebuah bisnis. Disamping itu, dalam buku Graphic Design 

Solution, Landa (2011:219) menjelaskan bahwa tujuan utama dari brand identity 

adalah untuk menjadi daya pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan 

kompetitor. Dengan adanya brand identity tersebut, konsumen dan produsen 

diharapkan dapat dengan mudah mengingat dan mengenali visualnya melalui 

bentuk dan warnanya yang khas. Penerapan dan fungsi dari identitas merek tidak 

hanya berguna bagi perusahaan saja, tetapi juga bagi konsumen.  
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 Adapun fungsi lain dari brand identity dikemukakan pula oleh Supriyono 

(2010) dalam bukunya yang berjudul Desain Komunikasi Visual, Teori dan 

Aplikasi. Menurutnya, brand identity merupakan suatu pembeda yang mampu 

memperlihatkan citra perusahaan meliputi keunggulan dan kekhasan yang tidak 

dimiliki oleh perusahaan lain. Selain itu, identitas merek juga berguna dalam 

membantu menyebarluaskan sebuah perusahaan melalui media berupa kartu 

nama, stiker, situs internet (website), billboard, serta media iklan (hlm. 103). 

 Dari beberapa teori tersebut, hal serupa juga dibutuhkan oleh restoran 

Pizza Bakar LaCroazia, sebagai sebuah restoran pizza yang ingin menyampaikan 

pesan bahwa restoran tersebut memiliki pizza yang khas dari negara Kroasia. 

Hanya saja, hal tersebut tidak dapat direpresentasikan melalui brand-nya dengan 

baik, sehingga pesan dari tampilan visual restoran tersebut memiliki kesan dan 

“rasa” yang berbeda oleh konsumen. Selain itu, penggunaan brand identity ini 

juga diharapkan mampu memberikan suatu visual yang dapat dengan mudah 

diingat oleh konsumen melalui tampilan visualnya yang khas. 

  Wheeler (2010:9) juga menambahkan bahwa ketika perusahaan 

membutuhkan perancangan ulang identitas merek hal tersebut dikarenakan 

perusahaan ingin menyampaikan kepada publik mengenai brand yang mereka 

miliki. Selain itu, faktor lainnya adalah perusahaan berkeinginan untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga dibutuhkan brand yang lebih matang 

dari brand sebelumnya. 
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 Jon Edge dan Andy Milligan (2009:59) menjelaskan bahwa identitas 

merek yang telah dibuat harus dapat menyampaikan kepada publik secara jelas 

dan juga untuk menyampaikan “rasa” yang berbeda dengan perusahaan 

kompetitor berdasarkan dari target segmentasi pasar perusahaan tersebut. Selain 

itu, perusahaan juga harus mampu membuat publik dapat menaruh kepercayaan 

pada brand dari perusahaan. 

 Dari kedua teori tersebut, hal ini sangat memenuhi kebutuhan restoran 

Pizza Bakar LaCroazia yaitu supaya dapat lebih dikenal oleh publik terutama 

dalam kawasan Gading Serpong, Tangerang dan sekitarnya. Selain itu, untuk 

memperluas target karena restoran tersebut kelak akan membuka cabang untuk 

menjangkau konsumen setia yang datang dari luar Gading Serpong. Disamping itu 

juga agar para konsumen dan publik dapat menaruh kepercayaan terhadap brand 

restoran tersebut. 

2.2.1.      Principles of Brand Identity (Prinsip Identitas Merek) 

Penggunaan brand identity termasuk logo harus memiliki beberapa prinsip yang 

diterapkan agar dapat menjadi lebih efisien. Adapun prinsip-prinsip dalam brand 

identity yang dikemukakan oleh Landa (2011:241) adalah memorable (mudah 

diingat), flexible (fleksibel), simple (kesederhanaan), timeless (mampu bertahan 

lama), dan appropriate (kesesuaian dengan target). 

Faktor kesederhanaan dibutuhkan dalam brand identity, entah dalam 

penggunaan bentuk, warna, maupun elemen desain lainnya. Hal ini digunakan 

untuk menjaga agar brand identity dapat dengan mudah dikenali, serta agar 
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memiliki ciri khas yang membedakannya dengan perusahaan kompetitor. Faktor 

kesederhanaan dalam proses pembuatan brand identity juga berguna untuk 

memudahkan orang lain dalam mengingat. 

 Faktor lainnya yang berperan penting yaitu brand identity harus dapat 

diaplikasikan pada beragam media, sehingga penggunaan menggunakan vektor 

sangat efektif agar mempermudah dalam mengganti ukuran dan warna. Faktor 

„timeless‟ berguna dalam pembentukan suatu brand identity sebagai kartu tanda 

pengenal perusahaan, sehingga sebaiknya „tanda pengenal‟ perusahaan tidak 

berubah-ubah dalam waktu dekat. Selain itu, dalam proses pembuatan desain 

brand identity harus disesuaikan pula dengan target konsumen yang ditujukan 

perusahaan, yaitu berdasarkan dari segi komposisi warna, jenis tipografi, maupun 

gambar yang digunakan. 

 Teori yang serupa juga diungkapkan oleh Carter dalam buku “Pengantar 

Desain Komunikasi Visual” karya Kusrianto (2007:27) mengenai beberapa hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah brand identity (berupa logo), 

baik yaitu meliputi: 

1. Original (Originalitas), logo suatu produk atau perusahaan harus memiliki 

keunikan yang berbeda dengan produk atau perusahaan sejenis, sehingga 

dapat menjadi keunikan dan mampu memikat perhatian daripada logo 

lainnya. 
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2. Simple (Kesederhanaan), logo suatu produk atau perusahaan dapat 

menyampaikan informasi dengan jelas kepada konsumen dalam waktu 

pandang yang singkat. 

3. Memorable (Mudah Diingat), suatu logo akan mudah diingat yaitu ketika 

logo tersebut memiliki ciri khas yang unik berupa elemen grafis yang 

mampu membuat masyarakat dapat mengingat logo tersebut dalam rentang 

waktu yang lama. 

4. Legible (Mudah Dibaca), sebuah logo yang baik dimana tulisan yang 

disampaikan melalui logo tersebut dapat terbaca dengan jelas ketika 

diaplikasikan pada berbagai media. 

 Logo merupakan suatu bentuk berupa simbol atau ikon yang menjadi 

representasi diri dari sebuah produk, perusahaan, servis, atau gagasan. (Adams, 

2008:9). Selain itu, definisi logo dipaparkan pula oleh Veronica Napoles bahwa 

perusahaan diibaratkan seperti insan yang memiliki karakter, budaya, dan prinsip-

prinsip. Hanya saja, bagi mayoritas orang, insan tersebut tampak kaku serta tidak 

memiliki kepribadian dan tidak hidup. Oleh karena itu, identitas merek berguna 

untuk membantu membuat insan tersebut menjadi lebih hidup dengan memberi 

„wajah‟ dan pribadi dalam suatu logo (Rustan, 2009:66). 

 Rustan (2009:13) istilah logo berasal dari kata logotype yang berarti 

tulisan berupa nama yang sengaja dirancang khusus dengan penggunaan teknik 

lettering atau jenis huruf tertentu. Saat ini, elemen yang dapat digunakan dalam 

mendesain logo yaitu dengan tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan sebagainya. 
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Logogram merupakan perlambangan berupa ikon atau simbol yang mampu 

mewakili suatu kata atau makna tertentu. 

Adapun fungsi dari penggunaan sebuah logo adalah: 

1. Sebagai pengenalan atau identitas diri yang berguna untuk 

membedakannya dengan identitas milik orang lain. 

2. Sebagai tanda kepemilikan yang berguna untuk membedakannya dengan 

tanda milik orang lain. 

3. Sebagai tanda untuk menjamin kualitas. 

4. Untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi peniruan atau 

pembajakan. 

 

 

           

Gambar 2.1 Contoh Logotype 
(Sumber: Rustan, 2009, Mendesain Logo) 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Logogram 
(Sumber: Rustan, 2009, Mendesain Logo) 

  

 Dari adanya beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam 

sebuah brand identity, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam logo 

yaitu easily recognizable (mudah dikenali), memorable (mudah diingat), flexible 

(fleksibel/dinamis), timeless (bertahan lama), dan right target consumers (sesuai 
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dengan target konsumen), original (originalitas), simple (kesederhanaan), legible 

(mudah dibaca). 

Penggunaan logo pun dianggap penting karena sebagai wajah atau 

tampilan fisik yang dapat merepresentasikan diri melalui suatu produk, 

perusahaan, servis, atau gagasan. Apabila diibaratkan sebagai manusia, logo 

merupakan bagian dari wajah dan tampilan fisik secara utuh, sedangkan brand 

sebagai kesatuan dalam diri manusia tersebut yang sudah mencakup tampilan fisik 

(identitas merek termasuk logo), jiwa dan raga manusia. Disamping itu, logo juga 

berperan penting sebagai tanda kepemilikan untuk membedakannya dengan tanda 

milik orang lain, sehingga berperan juga untuk mencegah adanya peniruan atau 

pembajakan. serta untuk menjamin kualitas yang baik. 

 Berdasarkan teori mengenai prinsip brand identity yang telah dipaparkan 

tersebut,  hal yang serupa sangat dibutuhkan oleh restoran Pizza Bakar LaCroazia 

dikarenakan restoran tersebut tidak dapat dikenali dan sulit diingat oleh 

konsumen. Hal ini dibuktikan melalui penuturan dari mayoritas pelanggan melalui 

wawancara dan pada kuisioner yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat 

mengingat logo dari restoran tersebut. Bahkan, ada beberapa pelanggan yang telah 

beberapa kali mengunjungi restoran pizza bakar tersebut, hanya saja tidak dapat 

mengingat logonya dengan baik. 
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Gambar 2.3 Logo Restoran Pizza Bakar LaCroazia 
(Sumber: https://twitter.com/lacroazia) 

 

 Pada gambar diatas merupakan tampilan visual logo dari restoran Pizza 

Bakar LaCroazia yang digunakan hingga saat ini. Dalam logo tersebut terdiri dari 

tipografi, warna, ikon, dan elemen grafis. 

2.2.2.      Change the Brand Identity (Mengubah Identitas Merek) 

Dalam buku yang berjudul Recycling & Redesign Logos, A Designers Guide to 

Refreshing & Rethinking Design, Hodgson mengatakan bahwa sebuah identitas 

merek adalah bagian pendahuluan pada cerita suatu perusahaan. Ada kalanya 

identitas merek tersebut perlu diganti karena beberapa faktor seperti 

pengembangan visi-misi perusahaan, perubahan jaman, dan segmentasi pasar 

yang kurang sesuai. 

2.2.2.1.  Development Vision and Mission (Pengembangan Visi dan Misi) 

Ada kalanya sebuah perusahaan mengembangkan visi dan misi perusahaan 

untuk menciptakan suatu identitas yang baru. Dengan adanya perubahan 

tersebut berpengaruh pula pada pergantian identitas merek, misalnya pada 

Living Room Pharmacy. Awalnya, Living Room Pharmacy menekankan 

https://twitter.com/lacroazia
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pada kenyamanan dalam tempat tinggal, tetapi kemudian mengembangkan 

visi misinya untuk lebih mengedepankan kenyamanan konsumen, dan demi 

menunjang konsep tersebut, Living Room Pharmacy menyediakan kafe yang 

ditujukan untuk para pelanggan (hlm. 21). 

2.2.2.2.  Changing Times (Perubahan Jaman) 

Adanya perubahan jaman terutama dalam bidang teknologi dan desain, 

memiliki pengaruh yang cukup besar pada identitas merek. Contoh 

konkretnya yaitu terdapat pada Motorola. Merek Motorola ini memiliki 

identitas merek bertemakan Abad Pertengahan pada tahun 1950. Kemudian 

akhirnya mengganti logo untuk memperbaharui desain dan teknologi sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Adapun dengan perubahan identitas merek ini 

juga bertujuan untuk menarik perhatian konsumen (hlm. 27). 

2.2.2.3.  Target Market is not Appropiate (Target Pasar Tidak Sesuai) 

Salah satu hal yang terjadi dalam pembuatan identitas merek adalah 

perusahaan lebih memfokuskan produk daripada segmentasi pasar. Seperti 

halnya pada produk The Shrunks. Produk ini menjual barang yang berguna 

membantu anak untuk tidur dengan nyaman tanpa harus merasa takut. Akan 

tetapi, visual yang ditonjolkan berbentuk mata sedangkan produk tersebut 

ditargetkan untuk anak-anak. Sehingga pada akhirnya, visual produk The 

Shrunks diganti dengan bentuk kepala anjing yang akan lebih menarik 

perhatian konsumen, terutama pada anak-anak (hlm. 21). 
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Disamping itu, Wheeler (2010:5) memaparkan bahwa sebuah perusahaan 

membutuhkan perancangan ulang brand identity yaitu ketika perusahaan ingin 

menyampaikan kepada publik mengenai brand yang mereka miliki. Selain itu, 

faktor lainnya adalah perusahaan berkeinginan untuk menjangkau pasar yang 

lebih luas, sehingga dibutuhkan brand yang lebih matang dari brand sebelumnya. 

Selain itu, Kurniasari (2011:13) menyampaikan pendapatnya mengenai 

perancangan ulang brand identity, suatu perusahaan memerlukan brand identity 

yang baru adalah ketika: 

1. Perusahaan ingin menyampaikan sebuah informasi terbaru, misalnya 

terkait dengan melakukan perbaikan kinerja atau servis perusahaan. 

2. Nama baik atau image perusahaan menjadi rendah atau bahkan dinilai 

negatif oleh publik. 

3. Identitas yang dimiliki sebuah perusahaan tidak menonjolkan servis atau 

layanan yang sebenarnya ingin ditonjolkan oleh perusahaan tersebut. 

4. Logo menyerupai logo lain 

Dalam hal ini ada beberapa penyebab logo tampak serupa, yaitu 

mencontoh sebuah logo dengan sengaja dan kurang melakukan penelitian 

terhadap jenis-jenis logo lain. 

           

Gambar 2.4 Contoh Bentuk Logo yang Serupa 
(Sumber: Rustan, Mendesain Logo) 
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Berdasarkan beberapa teori yang telah diuraikan tersebut, penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa terdapat beragam alasan untuk melakukan 

perancangan ulang brand identity, diantaranya adalah pengembangan visi misi 

perusahaan, perubahan jaman, segmentasi pasar yang kurang sesuai, pembaruan 

terhadap servis dari perusahaan, untuk mengembalikan citra dan nama baik 

perusahaan, serta identitas yang tampak tidak sesuai dengan servis yang ingin 

ditonjolkan oleh perusahaan. Disamping itu, ketika perusahaan ingin menjangkau 

pasar yang lebih luas sehingga dibutuhkan brand yang lebih kuat daripada brand 

yang sebelumnya. 

Adapun dari teori-teori mengenai perancangan ulang identitas merek 

tersebut, beberapa hal memenuhi kebutuhan restoran Pizza Bakar LaCroazia. 

Restoran ini ingin menyampaikan informasi bahwa konsumen sudah dapat 

menerima layanan pesan antar dengan pesanan minimum seharga Rp 60.000. 

Kemudian, untuk memperkuat brand yang telah ada karena restoran tersebut ingin 

membuka cabang di luar wilayah Gading Serpong untuk menjangkau target yang 

lebih luas serta bagi konsumen setia yang datang dari luar kota, seperti dari daerah 

Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Selain itu, adapun permasalahan tingkat 

brand awareness yang minim juga dipengaruhi karena restoran Pizza Bakar 

LaCroazia tidak menonjolkan servis yang ingin ditonjolkan pada pelanggan 

maupun calon pelanggan, yaitu menampilkan restoran pizza yang khas dari negara 

Kroasia melalui brand identity berupa logo. 
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2.2.3.       Logo Design Workflow (Tahap Pembuatan Logo) 

Rustan (2009:36) menjelaskan bahwa dalam membuat desain, terutama logo 

sebaiknya melalui tahapan-tahapan agar desain yang dibuat dapat digunakan 

dengan lebih optimal. Adapun beberapa tahapan dalam pembuatan logo adalah: 

1. Melakukan riset dan menganalisa data-data yang telah diperoleh, misalnya visi, 

misi, segmentasi pasar, keunggulan serta kelemahan dari perusahaan. 

Kemudian dari data tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa kata kunci dan 

dalam creative brief untuk membantu dalam membuat tahapan selanjutnya. 

2. Membuat ide-ide visual berupa thumbnails yang didapatkan dari proses 

brainstorming. Thumbnails dapat diterapkan dalam sketsa kasar yang 

dilakukan secara manual. 

3. Mengerjakan dalam bentuk digital pada komputer. Setelah tahapan membuat 

sketsa kasar, sketsa yang berpotensi untuk dikembangkan dapat discan atau 

juga dapat dibuat langsung berupa vektor dengan menggunakan perangkat 

lunak Adobe Illustrator. 

4. Melakukan review pada klien. Setelah membuat logo, ajukan beberapa 

alternatif logo pada klien. Dari beberapa alternatif tersebut dapat lebih dibuat 

dengan lebih spesifik lagi. Disamping itu, proses dalam meriset logo 

perusahaan lain juga diperlukan untuk antisipasi adanya kemiripan logo. 

5. Melakukan pendaftaran merek pada Dirjen HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). 

Logo yang telah didesain sebaiknya langsung didaftarkan pada HAKI, hal ini 

untuk melindungi merek agar  tidak digunakan oleh pihak lain. 



33 
 

6. Membuat Graphic Standard Manual (GSM) sebagai acuan dalam penggunaan 

atau pengaplikasian pada logo, seperti turunan dari warna yang digunakan, 

sistem dan ukuran tipografi yang digunakan, pengaplikasian pada media, dan 

sebagainya. 

7. Dengan menggunakan Graphic Standard Manual (GSM) pengaplikasian pada 

media internal dan eksternal dapat diperbanyak dalam proses produksi. 

2.3.    Colors (Warna) 

Dalam buku yang berjudul ”Color Basic Panduan Dasar Warna Untuk Desainer & 

Industri Grafika”, Dameria (2007:12) menjelaskan pengertian warna yaitu suatu 

fenomena yang hadir karena terdapat tiga unsur penting, yaitu cahaya, objek, dan 

observer. Dalam konteks ini, cahaya menjadi pemeran utama sebagai media 

penghantar agar suatu objek dapat terlihat dengan jelas oleh alat ukur yang berupa 

mata (observer).  

2.3.1.      Colors On Brand Identity (Warna Pada Identitas Merek) 

Warna memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dinyatakan 

oleh Holtzschue (2011:2) dalam buku “Understanding Color, An Introduction for 

Designers” bahwa penggunaan warna berfungsi dalam menenangkan, 

merangsang, ekspresi, dan menyimbolkan. Sedangkan pada identitas merek, 

warna berperan penting dalam mengkukuhkan identitas perusahaan. 

 Disamping itu, menurut Owen (2013) yang diakses dalam situs 

www.youthedesigner.com, menjelaskan bahwa warna dapat menimbulkan emosi 

http://www.youthedesigner.com/
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tersendiri pada sebuah logo, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang 

pangan. Warna-warna tersebut ialah: 

1. Kuning 

Kuning merepresentasikan emosi sukacita, keceriaan, enerjik, dan perhatian. 

Warna ini dapat dikomposisikan dengan warna kontras seperti hitam. 

Meskipun kuning memiliki makna keceriaan, akan tetapi ketika warna ini 

dipadukan dengan warna yang kontras akan memiliki efek yang berbeda, yaitu  

menimbulkan kesan yang lebih serius. 

 

           

Gambar 2.5 Pengaplikasian Warna Kuning Pada Logo Perusahaan Pangan 
(Sumber: www.youthedesigner.com) 

 

2. Oranye 

Oranye merepresentasikan emosi positif berupa keceriaan, semangat, 

keyakinan, serta keberanian.  Warna ini juga dapat menstimulasi nafsu makan 

meskipun efeknya tak sekuat warna merah, hanya saja oranye tidak mampu 

memberikan rasa santai atau ketenangan.  

           

Gambar 2.6 Pengaplikasian Warna Oranye Pada Logo Perusahaan Pangan 
(Sumber: www.google.com) 

 

 

 

http://www.youthedesigner.com/
http://www.google.com/
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3. Merah 

Merah merepresentasikan emosi cinta, agresif, energi, gairah, dan kehangatan. 

Oleh karena itu, warna merah sering digunakan pada restoran atau perusahaan 

yang bergerak dibidang pangan karena dapat meningkatkan nafsu makan. 

Selain itu, warna merah juga mengartikan kesan santai dan segar. 

 

                        

Gambar 2.7 Pengaplikasian Warna Merah Pada Logo Perusahaan Pangan 
(Sumber: www.youthedesigner.com) 

 

4. Biru 

Biru merepresentasikan rasa dingin, rasa yakin, ketenangan, dan keseriusan. 

Adapun penggunaan warna biru yang digunakan dalam perusahaan untuk 

menunjukkan keseriusan dalam memberikan pelayanan yang baik bagi 

konsumen, disamping itu agar perusahaan dapat dipercaya oleh konsumen. 

 

           

Gambar 2.8 Pengaplikasian Warna Biru Pada Logo Perusahaan Pangan 
(Sumber: www.google.com) 

 

 

http://www.youthedesigner.com/
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5. Hijau 

Hijau merepresentasikan lingkungan, kesuburan, kesegaran, dan keharmonisan. 

Warna ini sangat efektif digunakan untuk perusahaan makanan, khususnya 

perusahaan yang berkaitan langsung dengan lingkungan serta kesehatan. 

           

Gambar 2.9  Pengaplikasian Warna Hijau Pada Logo Perusahaan Pangan 
(Sumber: www.youthedesigner.com) 

 

6. Coklat 

Coklat merepresentasikan kekuatan, kesederhanaan, rasa nyaman. Warna ini 

dianggap merupakan warna yang paling sederhana atau rendah hati daripada 

warna-warna lain. Adapun pada perusahaan makanan warna ini digunakan 

untuk mengesankan kesederhanaan dan perilaku yang ramah pada konsumen.  

           

Gambar 2.10 Pengaplikasian Warna Coklat Pada Perusahaan Pangan 
(Sumber: www.google.com) 

 

 

 

 

http://www.youthedesigner.com/
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7. Hitam 

Hitam merepresentasikan emosi merepresentasikan mewah, modern, kekuatan, 

dan kesan misterius. Adapun warna hitam yang digunakan dalam perusahaan 

pangan bertujuan untuk memberikan kesan misterius dan ingin memancing 

daya tarik konsumen untuk mencoba. 

 

                     

Gambar 2.11 Penerapan Warna Hitam Pada Logo Perusahaan Pangan 
(Sumber: www.google.com) 

 

2.4.      Typography (Tipografi) 

Dalam buku yang berjudul Huruf Font & Tipografi, Rustan (2010:72) 

mengatakan bahwa tipografi adalah segala hal yang memiliki sangkutpaut dengan 

huruf. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam tipografi yaitu 

legibility, readability, dan visibility. Faktor legibility merupakan tingkat 

pengenalan dalam huruf, dimana huruf yang memiliki legibility yang tinggi adalah 

jika huruf tersebut dapat dengan mudah dikenali dan dibedakan dari jenis huruf 

lainnya. Sedangkan readability adalah tingkat keterbacaan pada suatu huruf. 

Huruf yang memiliki tingkat readability yang tinggi adalah jika legibility 

ditempatkan secara baik, karena dengan penggunaan huruf yang dikenali dapat 

memudahkan dalam membaca. Sementara faktor visibility adalah ketika suatu 

huruf atau teks dapat dengan mudah dibaca, contohnya yakni tulisan pada poster 

atau spanduk yang terdapat dipinggir jalan. 
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Gambar 2.12 Contoh Faktor Legibility Pada Tipografi 
(Sumber: www.google.com) 

 

 

Gambar 2.13 Contoh Faktor Readability Pada Tipografi 
(Sumber: www.google.com) 

 

 

Gambar 2.14. Contoh Faktor Visibility Pada Tipografi 
(Sumber: www.google.com) 

 

2.4.1.  Legibility and Readibility (Pengenalan dan Tingkat Keterbacaan) 

Menurut Rustan (2010:74) ada beberapa hal yang memengaruhi tingkat 

pengenalan dalam huruf (legibility) dan tingkat keterbacaan (readibility), yaitu: 

 

 

http://www.google.com/
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2.4.1.1. Design Letters (Bentuk Desain Pada Huruf) 

Dalam proses penyusunan kalimat, upayakan pula untuk memperhatikan 

tingkat legilibility, karena hal ini memiliki pengaruh yang besar dalam 

membaca. Misalnya, pada jenis huruf Futura, huruf „a‟ dan „o‟ memiliki 

kemiripan pada karakter bentuk sehingga berisiko membuat pembaca 

menjadi salah persepsi. 

2.4.1.2. Space and Combinations of Letters (Jarak dan Kombinasi) 

Penggunaan jarak pada huruf diperlukan untuk menghindari salah 

penafsiran dalam penulisan. Misalnya, kombinasi dari huruf „c‟ dan „l‟ 

ketika diletakkan berdekatan dapat terlihat seperti huruf „d‟. Oleh karena itu, 

jarak antar huruf dan kombinasi huruf harus diperhatikan. 

2.4.1.3. Use Uppercase - Lowercase (Memakai Huruf Besar - Kecil) 

Huruf besar (uppercase) yang digunakan dalam kalimat berguna untuk 

memperkecil potensi huruf sulit dikenali (legibility) atau kurangnya tingkat 

keterbacaan  (readibilty), karena terdapat kesamaan tinggi pada setiap huruf 

sehingga terlihat seperti garis lurus (horizontal). Sedangkan huruf kecil 

(lowercase) memiliki perbedaan tinggi sehingga mempermudah pembaca 

untuk mengenali huruf. 

2.4.2.  Classification of Typography (Klasifikasi Tipografi) 

 Menurut Pramuditya yang diakses dalam www.academica.edu, menjelaskan 

beberapa klasifikasi dalam tipografi, yaitu Sans Serif, Serif, Roman, Script, dan 

Egyptian/Slab Serif. 

http://www.academica.edu/
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1. Sans Serif 

Huruf jenis ini memiliki karakter yang serupa dengan huruf bertipe 

Roman. Hanya saja, pada karakter huruf ini tidak memiliki pengait pada 

bagian ujung tiap huruf. Karakter Sans Serif pun memiliki goresan yang 

padat dan stabil, berbeda dengan tipe Roman yang memiliki ketebalan 

huruf berlainan. Contoh dari karakter jenis Sans Serif adalah Arial, 

Century Gothic, Helvetica, Verdana, dan Futura. 

2. Serif 

Huruf jenis ini termasuk jenis huruf yang mudah dibaca karena memiliki 

pengait pada ujung tiap huruf, sehingga dapat menuntun pembaca untuk 

membaca baris teks. Contoh pada klasifikasi ini adalah Garamond, 

Georgia, dan Book Antiqua. 

3. Roman 

Tipe jenis huruf ini memiliki kait yang menjadi ciri khas dari huruf 

tersebut, memiliki ketebalan yang kontras pada bagian stroke. Kesan dari 

huruf jenis ini adalah klasik, lemah gemulai, dan sisi feminin. Contoh dari 

jenis kelas ini adalah Times New Roman. 

4. Script 

Ciri khas pada karakter dari jenis huruf ini adalah bentuknya yang tampak 

seperti tulisan tangan (berupa tegak bersambung) dan memiliki 

kecenderungan condong ke arah kanan. Contoh dari jenis ini adalah 

Freestyle Script.  
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5. Egyptian / Slab Serif 

Jenis huruf ini memiliki karakter yang kuat, kokoh, dan stabil. Hal ini 

dapat terlihat dari ketebalan yang stabil dan nyaris sama (tidak memiliki 

kontras) pada setiap hurufnya. Contoh dari jenis huruf ini yang paling 

sering dipakai adalah Slab Serif. 

2.5. Layout Theory (Teori Tata Letak) 

Dalam buku “LAYOUT, dan Dasar Penerapannya, Rustan (2009) menjelaskan 

bahwa sebuah karya dalam desain yang diaplikasikan pada media informatif 

seperti kartu nama, kertas surat, maupun media promosi berupa majalah, surat 

kabar, brosur, selebaran, memuat setidaknya beberapa bagian atau keseluruhan 

dari elemen pada layout berikut ini: 

1. Textual Elements (Elemen Tekstual) 

Bagian yang terkandung dalam elemen tekstual berupa judul, subjudul, 

caption, bodytext, catatan kaki, dan sebagainya (hlm 28). 

2. Visual Elements (Elemen Visual) 

Bagian yang terkandung dalam elemen visual berupa gambar, ilustrasi, 

infographics (infografis), serta elemen grafis seperti kotak dan garis. 

Adapun penggunaan elemen visual ini bertujuan agar dapat mengukuhkan 

kesan dan citra pada pribadi sebuah brand (hlm. 55). 

3. Invisible Elements (Elemen Tak Tampak) 

Definisi dari invisible elements adalah suatu rancangan atau kerangka yang 

digunakan sebagai rujukan dalam mengkomposisikan atau menempatkan 
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keseluruhan elemen. Adapun perancangan invisible elements ini dibuat 

sebelum membuat karya desain, akan tetapi rancangan tersebut tidak akan 

diikutsertakan dalam hasil akhir desain. Invisible elements ini mencakup 

margin (garis tepi) dan grid (hlm. 64). 

2.6. Gestalt 

Tokoh pendiri gestalt, Wertheimer (2007:89) menjelaskan bahwa teori gestalt ini 

memiliki kecenderungan untuk mampu membentuk persepsi dalam benak 

seseorang. Disamping itu, Rustan (2009:49) menjelaskan bahwa gestalt 

merupakan teori psikologi yang dapat membuat seseorang mampu membuat 

persepsi berdasarkan tampilan visual yang terlihat sebagai satu kesatuan. Adapun 

prinsip-prinsip dalam gestalt adalah similarity (kemiripan), closure (penutupan), 

figure ground, dan impossible figure. Teori gestalt dijelaskan pula oleh Nathalia 

(2014:47) bahwa gestalt merupakan suatu proses yang seringkali digunakan dalam 

lingkup seni rupa. Adapun gestalt dikategorikan menjadi similarity (kemiripan), 

continuity (kesinambungan), closure (penutupan), dan proximity (kedekatan). 

Similarity merupakan sekumpulan objek atau bentuk yang memiliki 

kemiripan sehingga tampak seperti suatu kelompok yang berdiri sendiri. Closure 

merupakan kemampuan untuk menyempurnakan sebuah bentuk atau objek 

meskipun bentuk atau objek tersebut tidak utuh. Figure ground yaitu melihat 

sesuatu objek yang terletak pada bagian depan (foreground) atau latar belakang 

(background) atau melihat keduanya sebagai satu objek. Impossible figure 

merupakan suatu objek yang tidak mungkin diaplikasikan pada keadaan nyata. 

Continuity adalah pola yang berkelanjutan dan diikuti oleh penglihatan yang 
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bergerak mengikuti arah objek menuju objek lainnya. Proximity adalah 

sekelompok bentuk yang memiliki letak berjauhan dan berjenjang, namun apabila 

posisinya didekatkan maka bentuk-bentuk tersebut akan terlihat sebagai suatu 

kesatuan. 

 

Gambar 2.15 Contoh Pengaplikasian Similarity Pada Logo 
(Sumber: Rustan, Mendesain Logo, 2009) 

 

Gambar 2.16 Contoh Pengaplikasian Closure Pada Logo 
(Sumber: Rustan, Mendesain Logo, 2009) 

 

Gambar 2.17 Contoh Pengaplikasian Figure Ground Pada Logo 
(Sumber: Rustan, Mendesain Logo, 2009) 

 

 

Gambar 2.18 Contoh Pengaplikasian Impossible Figure Pada Logo 
(Sumber: Rustan, Mendesain Logo, 2009) 
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Gambar 2.19 Contoh Pengaplikasian Continuity Pada Logo 
(Sumber: commons.wikimedia.org) 

 

 

Gambar 2.20 Contoh Pengaplikasian Proximity Pada Logo 
(Sumber: wikipedia.org) 

 

2.7. Media Theory Application (Teori Media Aplikasi) 

Rustan (2009:94) menyampaikan bahwa media pengaplikasian produk 

berdasarkan pada jenis produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

tersebut. Sebagai contoh, pada perusahaan formal lebih membutuhkan company 

profile, kertas surat, dan amplop untuk menyimpan dokumen. Lain halnya dengan 

kafe atau restoran lebih menggunakan desain buku menu dan kendaran untuk 

pesan antar. 

 Dalam situs yang diakses dalam theadvertisingclub.net, Manral (2011) 

menjelaskan mengenai kategori dari media untuk melakukan pemasaran, yakni 

Above the Line (ATL) dan Below the Line (BTL). ATL adalah teknik untuk 

memasarkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan media tak terbatas 

seperti iklan televisi, media sosial, dan situs internet. Hal ini digunakan untuk 

menjangkau target konsumen yang lebih luas. Lain halnya dengan BTL yang lebih 

menargetkan konsumen yang cakupannya lebih sempit. Media yang digunakan 

http://www.theadvertisingclub.net/


45 
 

adalah company profile (profil perusahaan), brochure (brosur), flyer (selebaran), 

packaging (media kemasan), uniform (seragam), stationary, dan merchandise. 

Adapun sisi positif dari media BTL adalah dapat menjamah konsumen langsung 

karena target pasarnya yang lebih kecil dan spesifik. 

2.8.      Graphic Standard Manual (GSM) 

 

Gambar 2.21 Contoh Graphic Standard Manual 
(Sumber: http://0.static.wix.com/) 

 

Dalam buku Mendesain Logo karya Rustan (2009:90), ia menjelaskan secara rinci 

mengenai GSM dan apa saja yang perlu dijelaskan dalam GSM. GSM merupakan 

suatu pedoman atau rujukan dalam rangka menerapkan dan mengaplikasikan 

identitas merek pada suatu perusahaan. Adapun penggunaan GSM ini berguna 

untuk mencegah terjadinya pembajakan atau peniruan terhadap karya, dengan cara 

memeriksa dan mencocokkan apakah identitas tersebut orisinil atau tidak. 

Disamping itu, GSM ini digunakan pula untuk membimbing pihak bagian 

percetakan agar desain dapat diaplikasikan dengan konsisten, terutama dalam segi 

ukuran logo, warna, tipografi, dan layout. Dalam pembuatan GSM biasanya 

mengandung beberapa hal berikut: 
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1. Opening (Pembukaan) 

Bagian ini mencakup daftar isi, kata pengantar, tujuan dan manfaat dalam 

penggunaan dari GSM, dan menyertakan pula cara penggunaan. 

2. Logo 

Bagian ini menjelaskan struktur serta elemen-elemen apa saja yang 

terkandung dalam logo sebagai pokok inti dari identitas merek. Untuk 

mendukung penjelasan tersebut, sebaiknya mencakup  makna dari logo 

tersebut, ukuran logo, serta versi logo dengan beberapa alternatif. 

3. Colors (Warna) 

Bagian ini menjelaskan warna-warna yang dipakai, kode warna, hingga 

alternatif warna yang dapat diaplikasikan dalam situasi yang berbeda, 

entah dalam versi black-white (hitam-putih) atau fullcolor (berwarna). 

4. Typography (Tipografi) 

Bagian ini menjelaskan mengenai jenis huruf apa saja yang digunakan 

serta huruf apa yang menjadi alternatif untuk dapat diaplikasikan pada 

beragam media. 

5. Supporting Elements (Elemen Pendukung) 

Bagian ini berisi elemen-elemen yang mendukung agar dapat menjadi 

nuansa yang ingin ditekankan oleh brand. Elemen pendukung dapat 

berupa gambar, ilustrasi, dan elemen grafis lain. 
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6. Layout (Tata Letak) 

Bagian ini menerangkan ketetapan-ketetapan susunan dari beragam 

elemen agar dapat menjadi satu komposisi tata letak yang menarik dan 

nikmat dipandang. 

7. Media Application (Media Pengaplikasian) 

Bagian ini berisikan referensi dalam mengaplikasikan identitas merek 

tersebut dalam beragam media yang kelak akan dipakai oleh perusahaan. 

8. Incorrect Use (Penerapan yang Keliru) 

Bagian ini menerangkan hal-hal yang perlu dihindari dalam menerapkan 

atau mengaplikasikan identitas merek, entah dari sisi bentuk, tipografi, 

logo, warna, dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


