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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai perancangan ulang corporate identity 

PT Sinar Antjol secara spesifik, berikut merupakan kerangka teori yang menjadi 

dasar acuan penelitian bagi penulis.  

 

Bagan 2.1. Kerangka Teori 

Pembahasan pertama mengenai brand dimana arti brand sesungguhnya yang 

berbeda dari pengertian identitas, kemudian dari brand yang ada dijelaskan lebih 

lanjut mengenai branding. Dari situ kemudian kita mengerucutkan lagi topik pada 

identitas visual yang dengan sebutan lain bisa disebut corporate identity atau 

brand identity. Pengertian umum dari identitas visual dijabarkan dengan beberapa 

teori tambahan mengenai pengertian corporate identity dari beberapa sumber.  

Perancangan 
Ulang Corporate 
Identity PT Sinar 

Antjol 

Branding 

Identitas 
Visual 

Elemen 
Identitas Visual 

Pedoman 
Sistem 

Identitas 
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Penjabaran berikutnya baru memasuki pada elemen identitas visual itu 

sendiri. Identitas visual tidak berdiri sendiri oleh karena logo, tapi juga ada 

beberapa elemen lain seperti: nama, tipografi, elemen gambar, dan penerapan 

identitas tersebut. Walaupun memang logo yang lebih banyak dominan karena 

menjadi identitas utama yang merangkum semua, dalam logo sendiri ada beberapa 

penjabaran lagi yang mendukung pemahan lebih lanjut dalam pembuatan logo 

seperti: anatomi logo, kriteria logo, gestalt, dan karakteristik bentuk. Setelah 

semua dasar teori pembuatan logo, maka hasil akhir teori yang diperlukan adalah 

pedoman sistem identitas atau yang biasa disebut Graphic Standard Manual. 

2.1. Branding 

Brand adalah bukan sebuah logo, bukan sebuah identitas, dan juga bukan produk. 

Neumeier dalam The Brand Gap menyebutkan brand sebagai perasaan mendalam 

seseorang terhadap suatu produk, layanan, atau perusahaan. Brand hanya bisa 

diartikan oleh individu orang bukan oleh perusahaan, pasar, atau bahkan publik. 

Ada beberapa brand disebut kuat karena orang- orang mencintai dan percaya akan 

brand tersebut sehingga menciptakan suatu hubungan emosional diantara 

keduanya.( Wheeler: 2009, hlm.2 ). 

Adams dalam buku Logo Design Workbook menyebutkan brand berbeda 

dengan identitas, brand merupakan persepsi yang dibuat audience terhadap suatu 

perusahaan, seseorang atau ide. Persepsi ini yang ditunjang oleh logo, visual, 

identity program, pesan, produk, dan actions. Brand bukan diciptakan oleh 

desainer, tetapi desainer membentuk suatu pesan tersebut melalui logo dan 
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identity system. Berdasarkan beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan berusaha membentuk identitasnya melalui logo, produk, maupun 

layanan yang dimilikinya, namun brand sendiri merupakan persepsi setiap 

individu terhadap identitas yang telah dibentuk perusahaan tersebut. (2004, 

hlm.18). 

Proses dasar yang diterapkan untuk membangun kesadaran dan memperluas 

kesetian konsumen disebut branding. Branding adalah pengambilan setiap 

kesempatan mengenai alasan setiap orang harus memilih satu brand dibanding 

brand yang lain, atau dengan kata lain memposisikan brand kepada masyarakat 

konsumen. (Wheeler: 2009, hlm 6). Ada beberapa alasan memulai branding : 

1. Perusahaan baru atau adanya produk baru.  

2. Perubahan nama, bisa dikarenakan nama yang ada sudah tidak sesuai dengan 

bisnis yang dijalani, nama yang digunakan mempunyai makna konotasi 

negative terhadap pasar baru yang ingin dimasuki, atau karena 

penggabungan suatu bisnis. 

3. Menghidupkan kembali sebuah brand, bisa dikarenakan ingin merubah atau 

memperbaharui global brand, ingin mengkomunikasikan lebih jelas tentang 

identitasnya, akan memasuki area global pada suatu pasar dunia yang baru, 

dan lainnnya. 

Menurut Merriless dan Miller dalam buku Corporate Reputation: Managing 

Opportunities and Threats mengatakan bahwa rebranding untuk perusahaan baik 
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secara konseptual maupun praktis harus memperhatikan tiga tahap utama, yaitu 

(2011, hlm.281) :  

1. Me-revisi merek perusahaan  

Proses revisi ini bisa menjadi kompleks dan tergantung pada faktor- faktor 

pemicu rebranding, seperti: pemindahaan ke lokasi baru, merger dan 

akuisisi, perubahan besar dalam strategi, atau meluasnya pasar secara 

geografis. 

2. Keterlibatan stakeholder untuk merek perusahaan yang di revisi 

Keterlibatan pemegang saham atau pemangku kepentingan juga cukup 

dominan untuk menentukan arah revisi perusahaan dengan 

mempertimbangkan arah bisnis yang nantinya akan dituju dapat 

terkomunikasikan dengan baik dalam lingkup bisnis ke bisnis (B2B) atau 

bisnis ke konsumen (B2C). 

3. Implementasi rebranding perusahaan 

Tahap implementasi untuk menyelaraskan merek perusahaan yang direvisi 

dan komponen fungsional dan pengalaman merek.  

Bila dikaitkan dengan PT Sinar Antjol proses rebranding tersebut bisa 

dilakukan karena adanya perubahan identitas yang diinginkan dari lokal menjadi 

international company atau adanya perluasan lingkup usaha secara geografis . 

Proses awal yang bisa dilakukan adalah dengan penyesuaian nama baru bagi PT 

Sinar Antjol karena nama tersebut dianggap kurang sesuai dengan segmentasi 

pasar yang sekarang mencakup beberapa negara sehingga nantinya identitas yang 

Perancangan Ulang ..., Diana Puspadewi, FSD UMN, 2014



12 
 

baru bisa mengkomunikasikan kualitas PT Sinar Antjol pada pasar dunia yang 

baru. PT Sinar Antjol Kemudian diputuskan untuk diubah namanya menjadi 

Peace Group untuk dapat mengkomunikasikan lebih jelas mengenai identitasnya 

pada area global pasar dunia yang baru.  

2.1.1 Brand Architecture 

Menurut buku Designing Brand Identity, brand architecture merujuk pada 

hubungan relasi antara parent company, cabang perusahaan, produk, dan servis 

dalam suatu strategi marketing  (Wheeler: 2009, hlm.22). Brand architecture juga 

diartikan Surianto Rustan sebagai hirarki beberapa brand yang mempunyai 

hubungan satu dengan lainnya, misalnya antara perusahaan induk dengan anak 

perusahaan, divisi, produk dan servis. Merencanakan brand architecture sangat 

penting karena akan berdampak pada sistem identitas baik secara verbal 

(penamaan atau penyebutan), maupun visual (susunan dan konstruksi logo) (2009, 

hlm.55). Brand Architecture juga dikelompokkan menjadi 3 jenis ( Rustan: 2009, 

hlm.56) : 

1. Monolithic brand architecture 

Perusahaan dan produknya menggunakan satu brand yang sama. Tujuannya 

untuk memudahkan konsumen memiliki gambaran tunggal dan jelas tentang 

brand tersebut. Contoh: Nivea adalah produk tunggal dari perusahaan Jerman 

beranama Beiersdorf yang brand-nya tidak terlalu kuat. 
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2. Endorsed brand architecture 

Menggunakan dua nama brand, satu brand yang didukung oleh brand induk 

yang lebih kuat dan kredibilitasnya sudah terkenal. Bila kedua brand tersebut 

selalu disebut dan digunakan berdampingan maka dikategorikan sebagai Sub-

brand / Subsidiary. Contoh: Sosro sebagai produsen Teh botol selalu ditampilkan 

bersama untuk membedakan dari produk pesaingnya. 

3. Pluralistic brand architecture 

Menggunakan macam- macam nama brand yang berbeda untuk produknya 

namun brand induknya sendiri tidak terlalu ditonjolkan. Contoh: Clear dan 

Sunsilk terlihat seperti diproduksi oleh dua perusahaan yang berbeda, padahal 

keduanya sama- sama produksi Unilever sebagai brand induk yang tidak 

diperlihatkan.  

Berdasarkan pengelompokan brand architecture di atas, dikaitkan dengan PT 

Sinar Antjol sebagai perusahaan induk yang menaungi beberapa produknya 

seperti B29, kris body lotion, dll adalah hubungan pluralistic brand architecture. 

Keberadaan Peace Group sendiri juga tidak terlalu ditonjolkan, namun hanya 

sebagai perusahaan induk yang memproduksi beberapa merek produk yang berdiri 

sendiri.  

2.2. Identitas Visual 

Persaingan pasar global saat ini dengan banyak merek untuk setiap kategori  

produk dan jasa membuat suatu bisnis penting untuk mengkomunikasikan 
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identitasnya secara jelas dan konsisten. Demikian juga dengan setiap organisasi 

membutuhkan suatu identitas visual yang menarik dan jelas. Menurut Landa dari 

bukunya yang berjudul Graphic Design Solution identitas visual juga disebut 

brand identity dan corporate identity. Identitas visual merupakan visualisasi dari 

pengucapan verbal suatu brand atau usaha, yang ditampilkan pada berbagai 

bentuk format desain seperti logo, kop surat, kartu nama,dan lain sebagainya. ( 

2011, hlm.245 ). 

Identitas visual menyajikan gambar konsisten yang langsung dapat dikenali 

dan mencerminkan esensi suatu organisasi. Identitas berusaha untuk 

menggabungkan atribut dari organisasi yang dianggap penting dalam cara yang 

menarik bagi para target audience. Sebuah identitas yang sukses dapat 

menciptakan kesan yang kuat tentang nilai-nilai dan fungsi suatu organisasi 

tersebut, menurut Ambrose dalam bukunya The Fundamental of Graphic Design. 

(2009, hlm.46 ). 

Buku Essentials of Corporate Communication meyebutkan beberapa definisi 

corporate identity dari beberapa ahli (2007, hlm. 66): 

1. Corporate identity adalah bagaimana suatu perusahaan melihat dirinya sendiri 

dan menjelaskan secara visual kepada dunia tentang siapa dan seperti apa 

perusahaan tersebut, sehingga dunia dapat melihat dan menilai perusahaan 

tersebut. (Selame and Selame, 1975). 

2. Corporate identity lebih mengarah kepada identitas yang benar- benar 

mencerminkan kepribadian suatu perusahaan. (Olins, 1978). 

Perancangan Ulang ..., Diana Puspadewi, FSD UMN, 2014



15 
 

3. Corporate identity adalah strategi yang membantu untuk meningkatkan 

kinerja ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. (Hannebohm/Blocker, 

1983). 

Identitas visual bila diterapkan untuk suatu perusahaan banyak disebut 

sebagai corporate identity. Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan 

bahwa identitas yang ditunjukkan secara visual terutama melalui logo untuk suatu 

perusahaan adalah penting. Identitas visual tersebut untuk menjelaskan 

kepribadian dan kualitas sebuah perusahaan itu secara jelas dan konsisten kepada 

masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi dan 

efisiensi sebuah perusahaan. Corporate identity PT Sinar Antjol membutuhan 

suatu perancangan ulang untuk dapat menampilkan kualitas perusahaanya yang 

bila secara visual belum menunjukkan identitas sesungguhnya dari perusahaan 

yang sebenarnya berkualitas dan sudah go internasional bila dibandingkan dengan 

kompetitornya. 

2.3. Elemen Identitas Visual 

Setelah pengertian identitas visual dibahas maka sekarang akan dijelaskan 

mengenai elemen dari identitas visual. Budelmaan menyebutkan bahwa identitas 

suatu perusahaan banyak dikaitan hanya tentang logo semata, tetapi nama, hingga 

penggunaan warna untuk organisasi itu sendiri sama pentingnya dengan gambar 

yang mencerminkan hal itu. (2010, hlm. 7). Berikut beberapa elemen yang 

membangun sebuah identitas visual: 
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2.3.1. Nama 

Nama pada identitas perusahaan menjadi elemen utama yang membentuk brand 

image awal di benak publik (Rustan: 2009, hlm.60 ). Nama yang salah untuk 

sebuah perusahaan, produk, atau layanan dapat menghambat pemasaran usaha 

(miscommunication) atau karena orang tidak dapat mengucapkan atau 

mengingatnya. (Wheeler: 2009, hlm.20 ). Oleh karena itu, seringkali produk yang 

sudah merambah ke mancanegara penamaannya harus disesuaikan dengan 

masyarakat di mana produk tersebut dipasarkan. (Rustan: 2009, hlm.63 ). Jenis- 

jenis nama yang biasa digunakan seperti: founder, descriptive, fabricated, 

metaphor, acronym, magic spell, dan combination. Contoh: 

            
   a     b 

(www. shaunseveri.fr)  ( www. images3.wikia.nocookie.net) 

 
Gambar 2.1.  Nama perusahaan dalam logo 

 

Gambar 2.1 (a) perusahaan IKEA sebenarnya memiliki kepanjangan Ingvar 

Kampard Elmtaryd Agunnaryd, yaitu nama pendiri perusahaan tersebut. Nama 

IKEA termasuk dalam jenis nama berdasarkan combination yang merupakan 

gabungan founder dan acronym.  Gambar 2.1 (b) Aqua yang merupakan produk 

dari perusahaan Danone termasuk dalam jenis descriptive yang namanya jelas 

menggambarkan bidang usahanya yaitu menjual air minum. Pemilihan nama yang 

benar juga harus dipertimbangkan seperti: penggunaan bahasa Indonesia atau 
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bahasa asing, unik, singkat, berbeda, tidak mengandung konotasi negatif, 

fleksible, jelas dan menarik bila divisualisasikan. (Rustan: 2009, hlm.62 ). 

PT Sinar Antjol yang namanya masih menggunakan ejaan bahasa Indonesia 

lama agak sulit dipahami dan dimengerti oleh lingkungan bisnisnya di luar negeri, 

oleh karena itu dibutuhkan suatu perancangan nama baru yang sesuai dengan 

identitasnya sebagai international company. Pertimbangan nama yang akan 

digunakan yaitu Peace Group, kata –peace- berasal dari nama pendiri perusahaan, 

yang dari bahasa mandarin Go See Ho, yang dalam bahasa inggris berarti global 

peace. Pemilihan nama tersebut menggunakan bahasa inggris karena lebih sesuai 

dan mudah dipahami secara internasional. 

2.3.2. Logo 

Budelmann mengartikan logo sebagai gambar yang merepresentasikan kumpulan 

pengalaman yang membentuk suatu persepsi tentang suatu organisasi. Logo 

memang lebih banyak dominan dilihat dibanding sistem design yang lainnya, oleh 

karena itu logo harus secara cermat diperhatikan pengaplikasiannya pada berbagai 

media. Beberapa logo ada yang secara literal mengilustrasikan nama suatu badan 

usaha, ada juga dari produk atau servis mereka, dan yang lainnya masih berpijak 

pada suatu ide abstrak (2010, hlm.7 ). 

Surianto Rustan dalam buku Mendesain Logo menjelaskan bahwa logo 

merupakan atribut paling utama yang terlihat secara fisik, seperti layaknya wajah 

pada manusia. Melalui logo, tergambar semua atribut non fisik lainnya sebagai 

Perancangan Ulang ..., Diana Puspadewi, FSD UMN, 2014



18 
 

jiwa dari entitas tersebut, yaitu: visi dan misinya, corporate value, corporate 

culture, dan seluruh kepribadiannya (2009, hlm.66 ).  

Logo juga merupakan sebuah lambang yang tidak secara langsung menjual, 

tetapi memberi suatu identitas, informasi, dan persuasi yang pada akhirnya 

sebagai alat pemasaran. Ada beberapa pertimbangan meredesain logo 

(Safanayong: 2009): Meluncurkan sebuah organisasi baru, merger atau akuisisi, 

diversifikasi, re-positioning, mengadakan perubahan corporate culture, atau 

pengembangan internasional. PT Sinar Antjol melakukan perubahan identitas 

perusahaan menjadi peace group melalui pertimbangan pengembangan 

perusahaan dari local company menjadi internasional company yang 

membutuhkan suatu identitas baru yang lebih sesuai. Berikut beberapa 

pertimbangan yang dapat dijadikan panduan pembuatan logo: 

2.3.2.1. Anatomi logo 

Anatomi logo secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: picture mark dan 

letter mark. Picture mark sendiri didominasi oleh gambar bisa berupa foto, 

gambar abstrak, kata, huruf, singkatan, angka, maupun tanda baca dan letak 

picture mark sendiri umunya berada di atas letter mark. Letter mark 

didominasi oleh tulisan bisa berupa kata, huruf, singkatan, angka, tanda baca, 

gambar konkrit maupun gambar abstrak. (Rustan: 2009, hlm. 21 ).  

Penerapan anatomi logo sendiri dari segi konstruksinya bisa dibedakan 

menjadi 3 yaitu (Rustan: 2009, hlm.22 ): picture mark dan letter mark di 

mana elemen gambar dan tulisan saling terpisah, picture mark sekaligus letter 
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mark bisa disebut gambar atau bisa disebut tulisan , atau terakhir letter mark 

saja. Contoh:  

         
a           b 

     (www. verbatim-europe.co.uk) (www. techlotips.com) 
  

Gambar 2.2. Anatomi logo 

Gambar 2.2 (a) Logo V merupakan picture mark yang didampingkan 

dengan tulisan Verbatim sebagai letter mark ini merupakan gabungan dari 

picture mark maupun letter mark. Gambar 2.2 (b) Logo acer diatas termasuk 

letter mark saja karena tidak ada icon yang mendampingi tulisan tersebut.  

Perancangan logo untuk nama baru PT Sinar Antjol tersebut nantinya 

akan menggunakan picture mark dan letter mark untuk membangun logo nya 

karena sebagai logo dalam perkenalan corporate identity yang baru harus 

ditunjang oleh penggunaan letter mark agar masyarakat mengetahui atau 

mengenali dahulu identitas yang dikandung dari picture mark tersebut.   

2.3.2.2. Kriteria Logo 

Warna yang indah maupun efek tulisan yang bagus tidak selamanya 

merupakan jawaban untuk menjadikan sebuah logo sukses, karena tidak ada 

resep yang pasti dalam mendesain logo agar menjadi sukses. Berikut 

beberapa penjabaran mengenai kriteria yang sebaiknya dimiliki dalam sebuah 

logo agar menjadi sukses atau dianggap berhasil (Hardy, 2011, hal.2): 
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1. Memorability  

Logo dengan visualisasi yang dekat, mudah dipahami, dan memiliki ciri 

umum akan lebih mudah diingat oleh masyarakat. Simplicity dan 

Timelessness merupakan dua kata kunci yang menjadikan logo mudah 

diingat. Simplicity bermakna gambar yang sederhana, kesederhaan 

gambar tersebut membuat orang lebih mudah dan cepat untuk 

mengingatnya. Timelessnesss bermakna logo yang tidak termakan oleh 

waktu yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama (Hardy, 2011, 

hal.11 ). 

2. Originality  

Logo yang baru dan tidak menyerupai bentuk logo yang telah ada 

sebelumnya. Kemungkinan untuk mirip dengan logo yang telah ada 

sebelumnya dapat diminimalisasi dengan desain yang unik dan tidak 

terlalu umum dimana tetap harus mencerminkan suatu produk atau usaha 

yang didesain. (Hardy, 2011, hal.12). 

3. Versatility 

Logo yang baik harus dapat memberikan ruang bagi klien untuk tumbuh 

pada setiap produk yang diproduksinya. Kemudahaan dalam aplikasi 

logo pada berbagai media juga harus dipertimbangkan dan citra logo 

yang tidak terlalu spesifik  merujuk pada suatu produk atau spesifikasi 

usaha yang membuat tidak bisa digunakan untuk tujuan umum 

perusahaan. (Hardy, 2011, hal.14 ). 
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4. A Message 

Logo tidak bisa menampilkan keseluruhan cerita mengenai suatu brand 

tertentu karena terlalu banyak informasi yang harus dirangkum hanya 

dalam satu visualisasi gambar. Logo sebaiknya berasal dari point utama 

dari keseluruhan cerita tersebut yang dirasa penting untuk diangkat 

sehingga menjadi suatu pesan yang kuat untuk kemudian 

divisualisasikan. Pesan kuat tersebut tidak selalu harus merupakan nilai 

lebih suatu produk tapi ada baiknya logo mengkomunikasikan pesan 

secara lebih abstrak. (Hardy, 2011, hal.15). 

5. Scalability 

Tingkat keterbacaan logo secara konsisten dimana logo memiliki ukuran 

maksimal dan minimal yang memungkinkan keterbacaanya. (Hardy, 

2011, hal.16 ). 

6. Execution 

Tahap akhir visualisasi ide dari beberapa pertimbangan point- point 

sebelumnya seperti mudah diingat, original, dan lain sebagainya menjadi 

gambar logo sebenarnya. Keberhasilan eksekusi juga didukung 

keterlibatan audience dalam memahami dan menerima logo tersebut 

selanjutnya. (Hardy, 2011, hal.17 ). 

2.3.2.3. Gestalt  

Gestalt merupakan teori psikologi yang mengatakan bahwa seseorang akan 

mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan 
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yang utuh (Rustan: 2009, hlm. 49). Prinsip- prinsip gestalt yang banyak 

diterapkan dalam logo antara lain similarity, closure, figure and ground, dan 

impossible figure. Contoh: 

   

 a          b 
 (www. lanolin.co.nz)  (www. huntlogo.com) 

Gambar 2.3 Logo dalam Teori Gestalt 

Gambar 2.3 (a) merupakan logo WWF yang termasuk dalam prinsip 

closure di mana gambar panda yang tidak utuh seolah- olah terlihat utuh di 

mata kita. Kemudian gambar 2.3 (b) merupakan logo carefour dengan 

prinsip figure and ground yang pertama telihat mata adalah bagian figure 

yang berwarna biru dan merah, namun bila diperhatikan secara cermat maka 

bagian ground yang berwarna putih akan terlihat huruf ‘C’. Perancangan 

logo bagi PT Sinar Antjol sendiri bisa penerapan prinsip gestalt didalamnya 

agar logo tersebut memiliki suatu kesan unik yang bisa melekatkan kesan 

tersendiri bagi yang melihatnya.  

2.3.3. Warna 

Warna adalah subjektif dimana ada ikatan emosional antara seseorang dengan 

setiap warna yang dilihatnya (Adams: 2004, hlm.50 ). Pengalaman mata dan otak 

manusia terhadap warna akan menghasilkan suatu respon emosi tertentu. 
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Pertimbangan penggunaan warna bisa menggunakan arti warna berdasarkan 

sistem identitasnya (Adams: 2004, hlm.51 ).  

Penggunaan warna untuk logo baru PT Sinar Antjol apabila disesuikan 

dengan penggunaan nama Peace Group sendiri akan cenderung menggunakan 

warna biru dan hijau, karena menurut arti warna dari buku mendesain logo 

(Rustan:2009, hlm. 73) maupun buku Logo Design Workbook (Adams:2004, 

hlm.51) menjabarkan arti warna biru sebagai warna yang berarti damai, kesatuan, 

air, dan kekuatan. Warna ini sesuai dengan konsep peace group yang damai 

namun tetap kuat sebagai satu kesatuan sebagai parent company. Warna hijau 

berarti pertumbuhan, keseimbangan, stabil, dan kesuburan. Warna ini diharapkan 

dapat membuat perusahaan bisa terus tumbuh dalam lingkungan global dan 

berbagai kemungkinan di depan.  

2.3.4. Tipografi 

Tipografi berkaitan dengan pemilihan bentuk huruf yang dapat menyampaikan 

pesan tertentu. Sikap, sejarah, maupun budaya dari suatu perusahaan dapat 

disampaikan dengan suatu bentuk huruf dalam logo. Pemilihan jenis huruf yang 

sesuai untuk logo merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Bentuk dari 

combinasi huruf tersebut juga harus dipertimbangkan menggunakan lower case 

atau upper case, begitu juga keterbacaan maupun pelafalan ketika dibaca. 

(Adams: 2004, hlm.46) 

Tipografi yang digunakan ada dua macam, yaitu tipografi dalam logo (letter 

mark), dan tipografi yang digunakan dalam media- media aplikasi logo (corporate 
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typography). Karena memiliki fungsi yang berbeda, maka karekteristik huruf yang 

digunakan pada letter mark dan corporate typography juga berbeda. Letter marks 

lebih menggunakan jenis huruf yang unik sedangkan corporate typography lebih 

bertujuan untuk menjaga kesatuan desain antar media aplikasi sehingga lebih 

banyak menggunakan jenis huruf yang sudah beredar di pasaran. (Rustan:2009, 

hlm. 78). Peace Group sendiri nantinya akan menggunakan typeface berjenis sans 

serif karena Jenis huruf ini memiliki kesan modern karena berkembang pada abad 

ke sembilan belas yang digunakan untuk periklanan. Sans serif juga dirancang 

dari penyederhanaan typeface serif dimana sans serif memiliki keterbacaan yang 

cukup baik dalam teks berukuran kecil sekalipun. (Samara: 2004, hlm. 22).  

2.3.5. Elemen Gambar 

Elemen gambar yang termasuk beberapa diantaranya seperti foto, artworks, 

infographics, dan lainnya yang memperkuat kesan terhadap pribadi brand 

(Rustan: 2009, hlm.82). Icon bisa dimasukkan dalam logo dengan tujuan 

penyampaian informasi secara lebih cepat (Adams:2004, hlm.56). Beberapa jenis 

icon: 

1. Diagrammatic : Icon sederhana yang merepresentasikan subjek tertentu. 

2. Metaphoric: Icon yang ditampilkan karena adanya hubungan dalam 

konteks tertentu dengan subjek. 

3. Symbolic: Icon abstrak yang tidak ada hubungan yang jelas terhadap 

objek. 
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2.3.6. Penerapan Identitas 

Manajemen merek dalam jangka panjang memerlukan strategi serius 

dikembangkan dan diimplementasikan yang memberikan arahan untuk mengatasi 

masalah seperti bagaimana dan kapan nama merek dan logo harus digunakan, 

tepatnya bagaimana menerapkan identitas ke berbagai media, dan apa proses 

untuk mempekerjakan dalam menciptakan sub- identitas ketika mereka dianggap 

layak. Singkatnya, merek memberikan kerangka di mana pertumbuhan di masa 

depan, aliansi, merger, dan produk-produk dan layanan baru dapat diakomodasi 

(Cato, 2010, hal.96).  

Penerapan identitas harusnya memegang prinsip unity sehingga identitas 

tersebut dapat ditampilkan dengan konsisten pada seluruh media aplikasinya. 

Penerapan identitas pada berbagai media di dasarkan pada beberapa faktor, antara 

lain: besar kecilnya perusahaan, besar kecilnya budget, sector industry dan 

budaya, brand architecture, dan lain- lain. Media apa yang dibutuhkan juga 

tergantung bidang usahanya (Rustan: 2009, hlm.86 ). 

PT Sinar Antjol sendiri merupakan perusahaan di bidang soap manufacturing 

yang cukup besar dan terkenal. Media- media yang umumnya digunakan untuk 

corporate identity nya seperti: stationery office ( kartu nama, amplop, kertas surat, 

notepads, tanda pengenal, stempel, slide presentasi, format e-mail), signage, 

kendaraan, seragam, gifts, dan lain sebagainya. 
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2.4. Pedoman Sistem Identitas  

Logo telah dibuat, penerapan identitas dirancang, dan segala sesuatu yang telah 

disetujui oleh klien, langkah berikutnya adalah menempatkan logo untuk 

digunakan dalam skenario dunia nyata. Pembuatan graphic standard manual ini 

memungkinkan desainer asli untuk memvisualisasikan semua informasi yang 

diperlukan untuk menerapkan logo supaya berhasil. Graphic standard manual  

juga memberikan pedoman khusus untuk setiap kemungkinan penggunaan logo. 

(Adams: 2004, hlm.80 ). 

Pedoman sistem identitas adalah pegangan bagi perusahaan atau entitas 

apapun, dalam menerapkan konsistensi identitas dan sebagai alat yang 

memvisualisasikan citra perusahaan sebagai citra bersama (seluruh personil) 

dalam satu entitas yang utuh. Pedoman identitas juga memiliki fungsi untuk 

mengecek dan mengukur keaslian sebuah identitas, untuk menghindarinya dari 

pembajakan. Tanpa pedoman ini, sulit untuk menerapkan dan mengontrol 

konsistensi identitas perusahaan. (Rustan: 2009, hlm.90 ). 
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