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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Branding 

Selain pentingnya sebuah brand, konsep branding juga sama pentingnya yang 

harus dimiliki dikarenakan jika perusahaan yang memiliki brand namun tidak 

mempunyai konsep dari brand yang dibuat, sama saja dengan menyebutkan nama 

anda tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, orang lain akan bertanya dan 

kebingunangan dengan apa yang ingin diinformasikan. Menurut buku Brand is 

Like a donut (Permana, 2012: 2-3), pada dasarnya konsep brand atau branding 

bisa diterapkan kedalam bidang apa saja , baik skala besar ataupun kecil, karena 

branding merupakan universal language. Yang menjadikannya berbeda adalah 

bagaimana implementasi konsep brand itu di dunia nyata .Banyak sekali yang 

bisa dilakukan untuk melakukan “branding” yang tepat dan juga sesuai, tetapi 

yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu: 

A. Target Market 

Menurut buku Brand is Like a donut (Permana, 2012: 48-54), berbicara 

tentang sebuah target market berarti berbicara tentang siapa yang akan 

membeli barang dan seberapa jauh pengetahuan tentang konsumen. Target 

market tidak hanya melibatkan unsur gender, demografi, dan geografi saja, 

tetapi juga harus melibatkan unsur psikolografi dari target market yang 

dituju. Intinya adalah bagaimana “mengemas” toko anda agar sesuai dengan 

target market yang dituju. Semakin detail informasi tentang target market 
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yang dituju, semakin mudah juga untuk  mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen dan mengetahui karakteristik  dari  keinginan konsumen. 

B. Brand Name 

Di dalam suatu branding, nama memegang peranan penting, untuk 

perusahaan, nama adalah identifikasi utama, nama akan mempengaruhi 

penilaian konsumen terhadap perusahaan. Jadi sesuaikan nama brand anda 

dengan target market yang akan dituju. 

C. Brand Expression 

Bentuk visualisasi dari brand yang mencakup identitas brand dapat dilihat 

dari bentuk-bentuk komunikasi, ambiance (interior dan eksterior) dari 

sebuah brand dan segala hal berhubungan dengan bentuk visual dari brand. 

Semua bentuk visualisasi akan mencerminkan brand dan akan dilihat 

langsung oleh konsumen jika dapat mengoptimalkan brand exspression  

yang sesuai dengan konsep brand yang  dibuat.  

D. Brand Awareness 

Menurut buku Positioning, Diferensiasi, dan Brand (Kartajaya, 2004: 203), 

Syarat yang wajib diperhatikan untuk membuat sebuah brand yang bagus 

adalah dapat menanamkan kekuatan eksistensi brand di benak target seperti: 

a. Brand recall, brand yang selalu diingat target  

b. Top of mind, brand yang muncul pertama kali di benak target 

c. Dominant brand, satu-satunya brand yang selalu diutamakan 

E. Brand Association 
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Asosiasi yang bersangkutan terhadap sebuat brand seperti contohnya 

yogyakarta asosiasinya sebuah kota pelajar, biasanya hal tersebut terbentuk 

dari identitas yang dimiliki brand, dan dalam riset biasanya asosiasi 

digunakan sebagai basis penentuan positioning pada sebuah brand. Menurut 

buku Positioning, Diferensiasi, dan Brand (Kartajaya, 2004: 177) 

F. Perceived Quality 

Dalam melakukan branding, menanamkan perserpsi target terhadap kualitas 

dan superioritas produk lewat brand juga harus diperhatikan, karena harus 

sesuai dengan persepsi target tentang brand, hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara melakukan positioning dan mencari diferensiasi produk 

sebelum melakukan branding, sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah 

alasan untuk target membeli produk. Menurut buku Positioning, 

Diferensiasi, dan Brand (Kartajaya, 2004: 205) 

G. Brand Loyalty 

Menanamkan kesetian target terhadap brand, brand seperti ini mampu 

membuat target tidak berpindah ke brand kompetitor, walaupun brand 

kompetitor memberikan kualitas produk yang lebih baik. Menurut buku 

Attracting Tourist, Traders, Investors (Kartajaya, 2005: 177-178) 

Oleh karena itu hal tersebut dapat diterapkan pada brand perusahaan InnoGRAPH 

sehingga brand yang akan dibuat nantinya dapat menunjukkan brand yang betul-

betul sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan oleh perusahaan. 
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2.2.  Brand Identity  

Brand identitiy adalah inti dalam sebuah kegiatan, yang berarti sebuah identitas 

visual, yang selalu muncul dalam setiap kegiatan terutama dalam pembuatan 

sebuah branding. Identitas dari sebuah brand merupakan informasi yang 

dikhususkan untuk memberitahukan kepada masyarakat. Brand berbicara lewat 

pikiran dan hati, brand identity berbicara lebih mendalam, membuat identitas 

perusahaan menjadi jelas. 

Menurut buku Silahturami Marketing Rahasia Sukses Bisnis Sepanjang 

Masa (Gartika, 2010: 92), fungsi identitas merek bagi sebuah perusahaan adalah 

sebagai media penyambung relasi dengan tujuan memperlancar jalannya 

komunikasi. Brand identity menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki 

oleh sebuah perusahaan, terlebih jika perusahaan tersebut ingin dikenal oleh 

publik dengan baik, memperluas aset bisnisnya dan terus berkembang dalam 

jangka waktu yang lama, karena brand identity menjadi solusi untuk 

memperkenalkan identitas perusahaan kepada masyarakat. 

Perusahaan membutuhkan sebuah identitas visual atau butuh sebuah 

perancangan ulang terhadap identitas visual mereka, khususnya perusahaan yang 

ingin menyampaikan brand mereka lebih jelas kepada publik karena publik belum 

belum memahami apa yang terdapat di dalam perusahaan tersebut, dimana hal 

tersebut terdapat pada permasalahan InnoGRAPH yang belum memiliki identitas 

visual yang jelas. Brand identity dapat menjadikan perusahaan menjadi berbeda 

dari kompetitornya, membuat pasar memahami dengan jelas akan keberadaan dan 

kepribadian perusahaan sehingga membuat pasar menjadi percaya dan setia 
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kepada perusahaan dan dapat membantu perusahaan menjadi semakin sukses dan 

berkembang. 

Brand identity yang berhasil membuat perusahaan menjadi sukses adalah 

brand identity yang sesuai dengan ciri khas kantornya. Ada beberapa hal yang 

membuat sebuah identitas visual menjadi lebih baik. Menurut buku Designing 

Brand Identity (Wheeler, 2006: 16), yaitu : 

1. Vision 

Visi yang kuat karena menjadi dasar dari brand itu sendiri. Visi itu berupa 

ide, fondasi dan inspirasi dalam membangun sebuah brand dan perusahaan 

tersebut. 

2. Meaning 

Brand harus memiliki arti berdasarkan ide yang besar. Arti ini menjadi DNA 

dan brand identity. Logo yang menjadi salah satu elemen dari brand identity 

perlu punya makna yang kuat. 

3. Authenticity 

Identitas visual tersebut harus orisisnil dan asli sehingga membuatnya 

berbeda dan mempunyai kepribadian yang unik dan kuat. 

4. Differentiation 

Identitas visual mampu membedakan perusahaan ini dari kompetitornya 

sehingga tiap perusahaan wajib memiliki sebuah keunikan sendiri. 

5. Sustainabillity 

Sebuah identitas visual dibuat agar mampu bertahan lama sampai kapanpun, 

tidak hanya bertahan sebentar saja. Maka dari itu, identitas visual harus 

Perancangan Ulang..., Olivia Frasiska, FSD UMN, 2014



14	  
	  

	  

dibuat dengan proses analisa dan observasi yang mendalam, serta dibangun 

dengan kepribadian yang kuat. 

6. Colerence 

Dimanapun dan kapanpun konsumen dari perusahaan ini berada, mereka 

mampu merasakan hal yang sama, pengalaman yang sama dari brand 

perusahaan tersebut. 

7. Flexibility 

Brand Identity yang efektif dapat memposisikan perusahaan ini untuk 

perusahaan dan pertumbuhan dimasa depan dan dapat mendukung strategi, 

pemasarannya. 

8. Commitment 

Perusahaan harus mempertahankan integritas yang mereka ciptakan atau 

ketentuan, terhadapat identitas visual yang dimilikinya. 

9. Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian 

dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk 

menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual 

dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek. Menurut buku 

The Power of Brand (Rangkuti, 2002: 2-3) 

10. Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh 

undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, 

karya musik atau karya seni. Menurut buku The Power of Brand (Rangkuti, 

2002: 2-3) 
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2.3. Logo 

Menurut buku Mendesain Logo (Rustan, 2009: 12-13), Asal kata logo pertama 

kali yaitu dari bahasa Yunani “logos” yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, 

akal budi. Pada awalnya yang lebih dulu populer adalah istilah logotype. Logotype 

memiliki fungsi untuk menunjukkan identitas diri, untuk membedakannya dengan 

identitas milik orang lain, tanda kepemilikan untuk membedakan miliknya dengan 

milik orang lain serta mencegah peniruan, logo juga menjadi pembeda perusahaan 

diantara satu dengan yang lain seperti tanda tangan, tidak mungkin sebuah tanda 

tangan bisa sama, sudah pasti terdapat ciri khas yang menandakan seseorang.  

Istilah logo baru muncul tahun 1937 dan kini istilah logo lebih populer 

daripada logotype, logo bisa menggunakan elemen tulisan, logogram, gambar, 

ilustrasi, dan sebagainya, logo juga sering dikatakan sebagai elemen gambar atau 

simbol pada identitas visual. Berbeda dengan logotype karena terdapat elemen 

tulisan pada logo, logogram adalah elemen gambar seperti sebuah simbol tulisan 

yang mewakili sebuah kata atau makna. Dapat dismpulkan bahwa logo adalah 

penyampaian sebuah identitas seseorang yang unik  dan mempunyai ciri khas 

tersendiri berupa tulisan ataupun bentuk, simbol, gambar untuk menginformasikan 

identitas dari perusahaan. 

 

 

Gambar 2.1. Contoh Logo  

( Sumber: https://wiki.videolan.org/File:Firefox-logo.png/, Diakses pada tanggal 10 Maret 2014) 
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2.3.1. Kriteria Logo 

Menurut buku Mendesain Logo (Rustan, 2009: 42) Logo adalah sebuah identitas 

yang unik dan berbeda dari yang lain untuk membedakannya perusahaannya 

dengan kompetitor oleh karena itu terdapat beberapa kriteria dalam pembuatan 

sebuah logo menurut fungsinya. Kriteria utama yang harus diperhatikan supaya 

logo terlihat sangat baik. Menurut buku Belajar Desain Grafis (Wibowo, 2013: 

261-264) adalah: 

1 Sederhana : kesederhanaan pada desain akan mempermudah konsumen 

mengenal produk yang dikeluarkan, bahkan dari jarak yang jauh. 

2 Fleksibel : Logo dapat diaplikasikan kedalam berbagai macam media, 

namun tidak mengurangi keindahan pada logo, namun tetap terlihat dan 

dikenali oleh konsumen walaupun dengan ukuran apapun. 

3 Mudah dibaca : logo yang mengandung tipografi, sebaiknya mudah dibaca 

dengan jelas oleh konsumen dalam waktu 30 detik, dan dibuat dengan 

memanfaatkan ruang horizontal, sehingga mata manusia lebih mudah, 

nyaman dan cepat untuk menangkap tipografi yang dibuat. 

4 Unik : berbeda dengan yang lain, hal tersebut untuk membedakan produk 

yang sejenis, karena logo yang berbeda akan lebih dikenali oleh konsumen. 

5 Seimbang : penempatan komponen utama logo harus seimbang dimata 

konsumen yang melihatnya, fokus didapatkan dengan menonjolkan 

komponen tertentu, jangan sampai tumpang tindih antar komponen yang 

mengakibatkan memusigkan penglihatan konsumen. 
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6 Memiliki pengaruh kuat : logo yang baik dapat menciptakan perasaan yang 

kuat waktu konsumen melihatnya. 

7 Konsisten : logo hendaknya memilki karakter yang sama dengan komponen 

pembentuknya, misalnya jike bentuk dari logo adalah karakter yang keras 

maka tipografi yang digunakan juga berkarakter keras. Hal tersebut selain 

mencerminkan kepercayaandiri perusahaan namun juga mempermudah 

proses brand awareness dari konsumen terhadap produk. 

Kriteria diatas dapat menjadikan reverensi penulis dalam pembuatan logo 

InnoGRAPH nantinya, Diluar kriteria dasar itu, ada beberapa kriteria umum yang 

bersifat fisik yang dapat dilihat dari beberapa faktor seperti bentuk, warna dan 

ukuran. Kriteria ini dapat digunakan sebagai acuan dasar, seperti check list dalam 

mendesain logo, namun kriteria ini tidak bersifat ka2ku, bahkan tidak tertutup 

kemungkinan untuk berubah di masa depan, seiring dengan perkembangan 

kreatifitas dalam dunia desain grafis dan bidang-bidang yang terkait dengannya, 

seperti teknologi, komunikasi dan lain-lain. 

2.3.2. Tahap Pembuatan Logo 

Dalam menghasilkan atau menciptakan sebuah logo InnoGRAPH wajib untuk 

dipahami bahwa terdapat tahapan yang harus dilaui, sebuah logo tidak akan 

tercipta dengan sempurna, tanpa melakukan tahapan yang benar dan sesuai 

dengan aturan dan terapan yang sudah wajib dilakukan. Menurut buku Berkarier 

di Dunia Grafis (Kusrianto, 2009: 38-45), terdapat beberapa tahapan ideal dari 

suatu proses pembuatan sebuah logo, tahapan-tahapan tersebut adalah : 
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1. Memperoleh kontak dengan calon target 

2. Menentukan kriteria yang dikehendaki target 

a. Membicarakan bersama target apa ide dan tujuannya, termasuk 

menentukan harga dan batasan pelayanan jasa yang diberikan. 

b. Menentukan dan menyepakati jadwa kerja. 

c. Menandatangani kontrak. 

d. Menentukan kriteria-kriteria hingga hasilnya dipergunakan untuk 

melangkah ke tahap berikutnya. 

3. Tahapan Eksplorasi 

a. Memperjelas isi pesan yang ingin disampaikan. 

b. Menggali pendekatan secara formal. 

c. Menyetujui aplikasinya. 

d. Mempresentasikan hasil eksplorasi hingga tahap ini. 

4. Penajaman Ide 

a. Mewujudkan dalam bentuk visual. 

b. Menentukan bentuk huruf yang dipakai pada logo maupun prinsip lain 

yang menyertai. 

c. Menentukan penggunaan warna-warna. (Seluruh warna yang 

dipergunakan dan yang berhubungan disimpan dalam sebuah palet atau 

biasanya disebut dengan mindmapping) 

d. Mempelajari bagaimana teknik memproduksinya. 

e. Medemonstrasikan interaksi penggunaan pada media-media lain yang 

mendukung. 
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f. Mempresentasikan hasil yang diperoleh hingga tahap ini. 

5. Tahap Pengerjaan 

a. Melakukan riset dengan mencari fakta fakta yang ada. 

b. Membuat brain storming pengembangan ide lewat visual. 

c. Melakukan sketsa. 

d. Memasuki tahap komputer sesuai dengan aplikasi yang akan digunakan 

dalam melakukan desain sesuai dengan konsep yang telah dibuat. 

6. Tahap Memproduksi 

a. Memproduksi file-file digital dari hasil kerja sebagi hasil kerja yang akan 

diserahkan kepada client. 

b. Melakukan supervisi pada saat perkiraan biaya pencetakan. 

c. Melakukan supervisi pada saat dilakukan percetakan guna memperoleh 

hasil akhir sebagaimana dikehendaki saat perancangan. 

d. Melakukan supervisi pada saat dilakukan penyerahan hasil akhir pada 

client. 

7. Menyusun Sistem (dalam pelaksanaan) 

a. Menyusun prosedur atau standar manual logo. 

b. Melakukan supervisi pada saat desain diplementasikan. 

c. Berkoordinasi dengan semua konsultan dari pihak luar. 

d. Melakukan koordinasi dengan departemen-departemen yang terkait dari 

perusahaan client. 

e. Melakukan penyesuaian sistem sebagaimana keadaan yang sebenarnya di 

lapangan agar sistem baru ini dapat diterapkan. 
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2.3.3. Format 

Menurut buku Desain Komunikasi Visual (Supriyono, 2009: 85), Besar kecilnya 

elemen visual perlu anda perhitungkan secara cermat dan juga tepat begitu juga 

dengan format dalam melakukan desain sangat penting adalah tata cara dalam 

pengaturan sebuah susunan yang sesuai sehingga mempermudah penyampaian 

sebuah informasi yang akan diberikan. Terdapat beberapa langkah dalam 

menentukan sebuah format dalam mendesain, langkah pertama untuk 

mempermudah penyusunan elemen-elemen desain adalah dengan cara membuat 

skala prioritas, tulis semua yang akan disampaikan, urutkan dari atas, mulai dari 

informasi yang penting sampai dengan yang tidak penting. Penetapan besar 

kecilnya ukuran huruf untuk judul, sub judul, dan teks sebaiknya diperhitungkan 

sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memilih informasi mana yang 

perlu dibaca pertama, kedua dan seterusnya. Demikian pula dengan foto, jika anda 

menggunakan beberapa foto maka perlu dicermati foto mana yang lebih penting 

untuk dibuat lebih besar dari foto-foto lain yang kurang penting. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Format Susunan Letak pada Cover 

( Sumber: http://www.docstoc.com/docs/128262854/2012---WSDG---Company-Profile---

Education, diakses pada tanggal 27 Februari 2014 ) 
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2.3.4. Layout 

Menurut buku Desain Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula  (Angraini 

& Nathalia, 2014: 74-77), Layout adalah elemen desain yang berhubungan dengan 

sebuah bidang sehingga terbentuknya susunan yang artistik, hal ini biasanya 

disebut juga dengan manajemen bentuk dan bidang, secara umum layout 

merupakan tata letak ruang layout yang dapat kita lihat pada majalah, website, 

iklan televisi, bahkan susunan furnitur di ruangan. Dalam desain layout adalah hal 

utama yang harus diperhatikan karena untuk mendapatkan desain yang baik sudah 

harusnya mempunyai layout yang terpadu. Berikut terdapat beberapa prinsip 

layout yang harus diperhatikan yaitu : 

1 Sequence, urutan perhatian dalam layout ketika melihatnya, layout yang 

baik dapat mengarahkan kita ke dalam informasi yang akan disampaikan, 

oleh karena itu sebaiknya prioritaskan informasi yang lebih penting lebih 

ditonjolkan dibandingkan yang tidak penting. 

2 Emphasis, penekanan bagian tertentu pada layout, sehingga pembaca lebih 

terfokus pada bagian yang penting, penekanan seperti ini dapat diciptakan 

dengan cara : 

a. Menggunakan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan elemen 

layout lainnya  

b. Menggunakan warna yang kontras sehingga berbeda antara 

background dengan elemen lainnya. 

c. Meletakkan hal atau informasi yang paling penting pada posisi yang 

menarik perhatian. 
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d. Menggunakan bentuk yang berbeda dengan lainnya. 

3 Keseimbangan, teknik mengatur keseimbangan terhadap elemen layout, 

prinsip keseimbangan terbagi menjadi dua jenis yaitu: simetris dan juga 

asimetris, keseimbangan simetris  adalah layout dengan sisi yang 

berlawanan harus sama persis, berbeda dengan keseimbangan asimetris 

layout kiri kanan atau di sisi yang berlawanan , tidak sama ataupun 

seimbang. 

4 Unity, menciptakan kesatuan pada keseluruhan desain,  seluruh elemen yang 

digunakan harus saling berkaitan dan disusun secara tepat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh Layout Majalah  

( Sumber: http://vanessalarson.com/2013/08/23/london-class-magazine-layouts/, Diakses pada 

tanggal 10 Maret 2014) 

 

2.3.5.  Grid Sistem 

Menurut buku Desain Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula  (Angraini 

& Nathalia, 2014: 78-81), Grid dapat membantu desainer untuk menjaga 
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keteraturan desain, hal tersebut dikarenakan grid dapat menciptakan 

keharmonisan  dalam visual dengan menyediakan koherensi dan juga 

kompleksitas, terdapat beberapa elemen dalam grid tertentu yang diperlukan oleh 

seorang desainer yaitu: 

1 Margins : margin yang besar dapat memusatkan perhatian pada konten. 

2 Modules : blok bangunan dasar grid, ketika diulang akan menciptakan 

kolom, akan lebih baik modul disesuaikan dengan ukuran baris teks. 

3 Spatial Zones : modul yang berdekatan, yang dapat diberi fungsi tertentu 

dalam desain. 

4 Kolom : semakin banyak jumlah kolom maka pembuatan grid akan semakin 

fleksibel, akan tetapi banyaknya kolom juga akan mempersulit desainer 

dalam menggunakan elemen desain. 

5 Baris : baris yang sama dengan kolom tetapi dalam format horizontal. 

6 Gutters : jarak yang memisahkan kolom dan baris. 

7 Folio : nomor halaman ditempatkan secara konsisten dalam margin 

biasanya diatas atau dibawah. 

8 Running Header dan Footer : Running header biasanya terdapat pada atas 

untuk menunjukkan keterangan naskah yang dibaca, biasa digunakan untuk 

menulis judul, bab, penulis dan lain-lain. Footer merupakan informasi yang 

ditempatkan pada bagian bawah format. 
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Gambar 2.4. Contoh Anatomi Grid 

dibuat ulang berdasarkan (Angraini & Nathalia, 2014: 80-81) 

2.3.5.1. Jenis-Jenis Grid 

Selain elemen, grid juga memiliki beberapa jenis yang harus diketahui yaitu: 

1 Manuscript Grid (grid satu kolom) 

Ini adalah grid yang mempunyai struktur paling sederhana, karena hanya 

menggunakan satu kolom saja, grid ini dapat diletakkan seperti catatan kaki, 

nomor halaman, dan informasi sekunder lainnya. Jenis grid seperti ini sering 

kita ditemukan di buku, novel, esai yang mempunyai teks panjang, selain 

dapat diletakkan teks juga dapat diletakkan gambar. Walaupun sangat 

sederhana, namun grid seperti ini juga harus membutuhkan perhatian 

khusus supaya dapat memberikan ketertarikan bagi yang membacanya. 

Pengaturan margin dan juga tipografi, jenis huruf, ukuran harus sangat 

diperhatikan karena akan mempengaruhi desain yang akan dicapai. Menurut 
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buku Desain Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula (Angraini & 

Nathalia, 2014: 82) 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Contoh Grid Satu Kolom 

( Sumber: http://agraphicworld2.wordpress.com/category/ben-klein/, Diakses pada tanggal 10 

Maret 2014) 

 

2 Column Grid (grid kolom) 

Kolom grid tersusun dengan cara menempatkan beberapa kolom dalam 

formatnya, penggunaan kolom yang lebih fleksibel sehingga dapat 

digunakan untuk mengintegrasikan teks dengan ilustrasi, jumlah dan lebar 

kolomnya bebas tergantung informasi yang ingin disampaikan, namun yang 

harus diperhatikan sebaiknya jarak antar kolom tidak terlalu dekat dan juga 

jauh, hal ini disebabkan karena agar lebih menjaga kenyamanan pembaca 

saat membacanya. Menurut buku Desain Komunikas Visual Dasar-Dasar 

untuk Pemula (Angraini & Nathalia, 2014: 84) 
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Gambar 2.6. Contoh Grid Kolom 

( Sumber: http://www.deviantart.com/morelikethis/81520372?view_mode=2#skins, Diakses pada 

tanggal 10 Maret 2014) 

 

3 Eksplorasi Grid 

Tipe grid seperti ini biasanya dinikmati oleh kita sendiri, dengan merancang 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari desain yang akan disampaikan 

sesuai dengan keinginan pribadi, hal tersebut bertujuan untuk, menciptakan 

sebuah desain layout yang lebih dinamis dan juga artistik. Menurut buku 

Desain Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula (Angraini & 

Nathalia, 2014: 88) 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Contoh Grid Eksplorasi 

( Sumber: http://mustified.com/2011/04/13/30-beautifully-and-creatively-designed-web-layouts/, 

Diakses pada tanggal 10 Maret 2014) 

 

2.4.  Buku Panduan Logo 

Pedoman sistem identitas adalah pegangan bagi perusahaan dalam menerapkan 

konsistensi identitas sebuah perusahaan. Buku Pedoman logo atau yang biasanya 
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disebut dengan istilah “graphic standard manual” yang  memiliki fungsi untuk 

menerapkan aturan, mengecek dan mengukur keaslian sebuah identitas 

perusahaan, untuk menghindari dari pembajakan serta dijadikan sebagai acuan 

atau pedoman logo yang dibuat demi menjaga konsistensi logo . Terdapat 

beberapa macam pedoman dalam pembuatan sebuah graphic standard manual 

seperti pedoman khusus untuk advertising, pedoman khusus untuk signage, 

pedoman khusus untuk kemasan, dan beberapa pedoman lainnya yang disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan. 

Diluar dari pedoman yang umum, ada juga perusahaan yang mencantumkan 

hal lain ke dalam Graphic Standard Manual seperti tata bahasa perusahaan, 

signage, seragam karyawan, desain interior dan eksterior gedung, display untuk 

pameran, kemasan produk, gift, dan sebagainya. Kembali lagi semuanya 

disesuaikan dengan seberapa besar perusahaan tersebut dan seberapa besar pula 

budget yang  dikeluarkan serta beberapa faktor lainnya. Menurut buku Mendesain 

Logo (Rustan, 2009: 90) 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Contoh Buku Panduan Logo  

( Sumber: http://theandersonadvertisingagency.com/content/graphic-standards-manuals, Diakses 

pada tanggal 10 Maret 2014) 
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2.4.1. Tips Pedoman Identitas 

Menurut buku Mendesain Logo (Rustan, 2009 : 102), terdapat 9 tips untuk 

membuat sebuah pedoman identitas yang baik dan efektif, antara lain: 

1 Strategis, tidak hanya berisi cara penerapan yang baik, melainkan fokus 

pada pengertian apa yang diinginkan perusahaan lewat pedoman yang 

dibuat. 

2 Visual, penerapan berupa gambar seringkali lebih efektif dibandingkan 

dengan tulisan yang panjang. 

3 Mudah dimenegerti, hindari penggunaan kata yang tidak umum, dan kurang 

dimengerti oleh orang lain. 

4 Singkat, halaman yang berisi informasi yang singkat namun padat lebih 

efektif dibandingkan 50 halaman namun sangat bertele-tele. 

5 Template, lebih efektif menggunakan template daripada informasi panjang 

lebar. 

6 Menghargai, mengetahui sapa yang akan menggunakan pedoman tersebut 

dan menggunakan bahasa yang profesional sesuai dengan penggunanya. 

7 Seimbang, seimbang secara struktur dan juga fleksibel, jangan terlalu 

terstruktur dan juga jangan terlalu fleksibel, dikarenakan terlalu terstruktur 

akan mengakibatkan kesan yang tidak hidup, sedangkan terlalu fleksibel 

akan menimbulkan kekacauan, akan lebih baik keduanya seimbang. 

8 Digital, supaya efektif akan lebih baik dibuat versi digitalnya dalam format 

PDF yang dapat di bagikan lewat. 
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9 Scalable, identitas berupa file digital yang dapat diubah ukurannya oleh 

pengguna, atau diedit dengan batasan tertentu sesuai aturan yang ditetapkan, 

tentunya hal tersebut akan jauh lebih efektif. 

2.5. Warna 

Menurut buku Desain Komunikasi Visual (Supriyono, 2009: 70), Salah satu 

elemen yang dapat dengan mudah menarik perhatian adalah elemen warna. Tanpa 

adanya sebuah warna semuanya akan terasa sangat datar, apalagi di dunia grafis 

warna adalah elemen yang paling penting untuk menujukka sebuah kesan ataupun 

pesan. Namun kita harus selalu berhati-hati dalam penggunaan warna, apabila 

pemakaian warna kurang tepat akan merusak citra, tetapi jika penggunaan 

warnanya tepat dapat membantu menciptakan mood dan membuat teks lebih 

berbicara. Menurut buku Belajar Desain Grafis (Wibowo, 2013: 149-151), Selain 

itu warna juga terdapat beberapa fungsi yang harus diperhatikan yaitu 

1. Fungsi identitas 

Warna dapat mempermudah seseorang untuk mengenal sebuah identitas 

suatu kelompok masyarakat seperti organisasi, bendera, logo perusahaan 

dan sebagainya. 

2. Fungsi isyarat 

Warna dapat memberi tanda atau isyarat mewakilkan suatu maksud seperti 

warna merah yang menadakan isyarat marah, bendera putih yang 

menandakan isyarat menyerah.  

3. Fungsi psikologis 
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Dari sudut psikologis, warna dapat dikaitkan dengan karakter manusia, 

orang yang mempunyai karakter extovert lebih menyukai warna yang panas 

dan juga cerah, dikarenakan tipe orang yang berkarakter seperti ini biasanya 

lebih terbuka, lebih memandang keluar dibandingkan kedalam dirinya 

sendiri. Selain itu adalah karakter introvert yang lebih menyukai warna yang 

dingin dan gelap, dikarenakan tipe orang seperti ini lebih tertutup dan lebih 

memandang kedalam dirinya sendiri. Selain mempunyai karakter warna 

juga dapat menimbulkan efek rasa bagi yang melihatnya, seperti warna 

kuning, merah dan juga jingga dapat menimbulkan rasa hangat. Sebaliknya 

rasa dingin dapat dilihat dari warna biru, biru kehijau-hijauan, putih dan 

juga hitam. 

4. Fungsi alamiah 

Warna dapat menggambarkan sesuatu sifat objek secara nyata atau sudah 

ada sebelumnya seperti warna hijau untuk menggambarkan daun dan juga 

pohon. Warna biru untuk menggambarkan laut, langit dan sebagainya. 

5. Fungsi pembentuk keindahan 

Warna dapat memudahkan seseorang dalam melihat dan mengenali suatu 

benda, yang mempunyai fungsi ganda dimana dimana bukan hanya sebagai 

aspek keindahan saja, namun sebagai elemen yang membentuk diferensial 

atau menjadi pembeda antara objek satu dengan yang lain. 

2.5.1. Asosiasi dan Psikologi Warna 

Warna dapat menunjukkan sebuah ciri khas ataupun karakter psikologi seseorang 

yang membuatnya, biasanya hal ini bisa dilihat dari beberapa contoh seperti pada 
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sebuah lukisan yang biasanya dibuat oleh seniman, setiap warna pasti mempunyai 

arti dan juga maksud yang dapat dijelaskan, dan kebanyakan hal tersebut 

terkandung  sifat, ciri khas yang tersampaikan lewat sebuah warna untuk 

memperjelas maksud yang akan disampaikan. Menurut buku Belajar Desain 

Grafis (Wibowo, 2013: 164-165),   Terdapat beberapa makna dan juga psikologi 

yang terdapat pada sebuah warna karena pada tiap warna memiliki arti yang 

berbeda-beda yaitu sebagai berikut: 

1. Biru : Kepercayaan, Konservatif, Keamanan, Teknologi, Kebersihan. 

2. Biru terang : ]kesehatan, penyembuhan, ketenangan, pemahaman, dan 

kelembutan, Menurut buku The Meaning of colors (Cerrato, 2012: 12). 

3. Biru gelap : Pengetahuan, kekuasaan, konsistensi, keseriusan, Menurut buku 

The Meaning of colors (Cerrato, 2012: 12). 

4. Abu-abu  : Intelek, Masa depan, Kesederhanaan, Kesedihan. 

5. Putih  : Kesucian, Kebersihan, Ketepatan, Ketidakbersalahan, Steril  

6. Hitam  : Power, Kecanggihan, Kematian, Misteri, Ketakutan, Kesedihan,  

                Keanggunan.  

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan warna dalam membuat sebuah karya, yang 

wajib diperhatikan adalah penggunaan warna, jika penggunaan warna yang 

kurang tepat, pesan yang ingin disampaikan, tidak akan tersampaikan lewat 

gambar, dikarenakan warna yang kurang mendukung, dikarenakan dalam setiap 

warna mempunyai arti sendiri-sendiri. 
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2.6. Tipografi 

Dalam mendesain harus memperhatikan penggunaan tipografi, jika peletakan 

tipografi yang tidak sesuai, dampak yang akan ditimbulkan adalah 

membingungkan pembaca, informasi yang akan diberikan dan tidak tersampaikan, 

menggangu pembaca yang melihatnya. Menurut buku Cara Mutakhir Jago 

Desain Logo (Caniago, 2012: 105-106), Tipografi merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang memilih dan juga menata huruf dengan pengaturan 

penyebarannya yang terdapat pada ruang yang sudah tersedia, hal tersebut untuk 

menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca agar lebih 

nyaman dan mudah dimengerti.  

 Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan pictograph, 

bentuk bahasa yang digunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux 

Bentuk dari tipografi itu sendiri merupakan akar dari bentuk Demotia, yang 

awalnya ditulis dengan menggunakan pena khusus.  Bentuk tipografi tersebut 

lama-kelalamaan berkembang sampai di Kreta lalu ke Yunani dan akhirnya 

menyebar keseluruh Eropa, puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih 

pada abad 8 SM yaitu di Roma, karena bagsa Romawi tidak memiliki sistem 

tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruska yang merupakan 

penduduk asli Italia. 

 Pada saat ini tipografi mengalami banyak perkembangan dan fase 

penciptaan hingga mengalami komputerisasi, yang membuat penggunaan tipografi 

lebih mudah diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dengan berbagai macam 
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jenis huruf yang diinginkan. Namun secara garis besar terdapat beberapa huruf 

yang sering dijumpai klasifikasi huruf tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: 

 

1. Serif    : Jenis huruf serif memiliki kaki yang berbentuk lancip pada 

ujungnya, memiliki ketebalan dan juga ketipisan yang kontras sehingga 

memiliki kemudahan untuk membacanya, serif juga memberikan kesan 

yang klasik, resmi dan juga elegan. Terdapat beberapa jenis huruf serif 

yaitu: 

a. Old Style, huruf ini memiliki kaki dengan bentuk kurva, sehingga huruf 

ini lebih terlihat kuno dibandingkan huruf serif yang lainnya contohnya 

huruf  Casion, Caxton, Garamond, Goudy, Platino dan Early Roman. 

b. Transitional, huruf ini memiliki hubungan dengan kurva yang berbentuk 

lengkungan dan memiliki sudut pada kaki hurufnya, contohnya huruf 

Baskerville, Century, Tiffany, dan Times. 

c. Modern, Huruf ini memiliki kaki huruf dan garis utama yang dibentuk 

dengan sudut-sudut, yang akan tampak lebih modern dibandingan huruf 

serif lainnya, contohnya Bodoni. 

d. Egyptian (slab serif), Huruf ini memiliki kaki yang lebih tebal, hal ini 

mengingatkan bentuk tiang yang kokoh pada bangunan mesir kuno, huruf 

seperti ini sering digunakan pada tema western dan juga cowboy, 

contohnya Clarenden, Lubalin, dan Memphis. Menurut buku Desain 

Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula (Angraini & Nathalia, 

2014: 58-59) 
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2. Sans Serif : jenis huruf yang tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan 

tidak memiliki ketebalan, huruf yang sama atau bisa dikatakan hampir sama, 

jenis huruf ini melambangka kesederhanaan, lugas, masa kini, huruf seperti 

ini akan lebih cocok dengan grafis yang mempunyai tipe yang modern, dan 

juga garis yang tipis dengan warna yang tidak mencolok. Menurut buku 

Desain Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula (Angraini & 

Nathalia, 2014: 60) 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Huruf  Sans Serif dan serif 

( Sumber: http://www.w3schools.com/css/css_font.asp, diakses pada tanggal 10 Maret 2014 ) 

 

2.6.1. Penggunaan Tipografi  

Menurut buku Belajar Desain Grafis (Wibowo, 2013: 121), Berikut adalah 

pedoman penggunaan tipografi yang benar yang harus diperhatikan dalam dunia 

grafis yaitu: 

1. Readability (keterbacaan), merupakan tingkat dimana tulisan harus mudah 

dipahami dan mudah dibaca berdasarkan penggunaan kata dalam sebuah 

kalimat. 

2. Clearity (kejelasan), merupakan hal yang paling penting yang harus 

diperhatikan, dalam memilih satu jenis huruf, karena harus menampilkan 

sebuah huruf yang membuat orang tertarik untuk membaca. 
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3. Visibility (dapat dilihat), merupakan pemakaian huruf harus disesuaikan 

dengan komposisi yang baik, hindari peletakan gambar atau warna yang 

mempersulit pembaca untuk membacanya. 

4. Legibility, merupakan kejelasan visual dari penulisan text, biasanya dapat 

dilihat dari ukuran, jenis huruf, kontras, text block, dan juga spasi antara 

huruf yang digunakan. 

2.6.2. Aplikasi Tipografi 

Hal yang harus diperhatikan disaat meenggunakan dan mengelola sebuah 

tipografi, tidak hanya berhubungan dengan jenis huruf namun juga dengan 

ukuran, variasi, jarak antar huruf, sampai dengan penempatan harus sesuai agar 

menarik perhatian masyarakat yang membaca dan melihatnya. Menurut buku 

Desain Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula (Angraini & Nathalia, 

2014: 67-72), Berikut terdapat beberapa jenis aplikasi pada tipografi yaitu:  

1 Ukuran huruf, ukuran huruf yang terdapat pada komputer biasanya disebut 

dengan pt, besar dan juga kecil huruf dapat ditentukan dari prioritas 

informasi yang akan disampaikan. Biasanya untuk judul, ukuran huruf akan 

lebih besar dibandingkan teks untuk isi, untuk body text, sebaiknya ukuran 

huruf yang digunakan jangan terlalu kecil, idealnya adalah 8 sampai dengan 

12 pt, namun hal tersebut harus disesuaikan dengan target pembaca. 

2 Hierarki dalam tipografi, tingkat kepentingan yang harus diperhatikan, 

bagian mana yang penting, bagian mana yang diharapkan untuk lebih 

dilihat, dan biasanya yang penting akan dibuat lebih besar dibandingkan 

yang kurang penting. 
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3 Jumlah jenis huruf yang digunakan, huruf yang digunakan jangan terlalu 

banyak dalam sebuah desain, jika menggunakan huruf yang terlalu banyak, 

pembaca akan kurang fokus, pilihlah jenis huruf yang kontras, hindari 

pemakaian jenis huruf yang sama, karena belum tentu mata orang awam 

dapat menangkap perbedaan jika huruf yang diigunakan sama semua, hal 

tersebut juga akan terlihat monoton. Tetapi jika memang harus 

menggunakan huruf yang sama buatlah lebih variasi, seperti tebal tipis huruf 

atau pemakaian warna sehingga tidak terlihat monoton, 

4 Variasi huruf, huruf memiliki beberapa variasi huruf seperti tpis akan 

memeberikan kesan yang modern, tebal akan memberikan kesan yang tegas 

dan mencolok, miring akan memeberikan kesan yang dinamis dan juga 

ramah, ramping, lebar, namun desainer harus memperhatikan penggunaan 

huruf yang terlalu ramping ataupun terlalu lebar karena hal tersebut akan 

mengganggu kenyamanan saat dibaca. 

5 Penggunaan warna, perhatikan penggunaan warna, pastikan menggunakan 

warna yang kontras antara tulisan dengan background, hal itu akan lebih 

mudah untuk dibaca seperti teks menggunakan warna tua background 

menggunakan warna yang muda, dibandingkan teks menggunakan warna 

muda dan background menggunakan warna muda. 

6 Pengaturan spasi baris dan huruf, spasi adalah hal yang sangat penting yang 

harus diperhatikan apalagi dalam sebuah paragraf karena akan 

mempengaruhi daya baca, jika jarak antar baris dan juga huruf terlalu rapat 
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maka tulisan akan terasa sesak, tetapi jika jarak antar baris dan juga huruf 

terlalu renggang akan terlihat terputus-putus. 

7 Panjang baris teks, barisan teks akan lebih mudah dibaca jika dibagi dalam 

beberapa kolom, karena mata manusia akan cepat lelah jika membaca teks 

di baris yang sangat panjang, walaupun tidak ada ukuran pasti jumlah huruf 

pada baris, tetapi idealnya adalah 50-60 huruf antar baris, hal tersebut dapat 

disesuaikan dengan desain.  

8 Penataan baris, untuk mengoptimalkan pembaca, komposisi baris harus 

diperhatikan seperti rata kiri dengan kanan yang tidak beraturan, seperti 

aliran huruf yang mengalir secara alamiah biasanya lebih banyak dipilih 

oleh perancang grafis. Rata kanan dengan kiri yang tidak beraturan, hal 

yang harus diperhatikan adalah tidak dianjurkan untuk teks yang panjang, 

hanya sesuai untuk informasi yang singkat. Justified komposisi dengan 

bagian kiri dan kanan rata, sering digunakan untuk buku dan juga majalah, 

namun tidak dianjurkan jika tulisan yang sedikit dikarenakan akan terlihat 

lubang dalam spasi kata. Rata tenngah atau center komposisi dengan bagian 

kiri dan kanan tidak beraturan biasanya sering digunakan pada judul. 

Menurut buku Desain Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula 

(Angraini & Nathalia, 2014: 67-72) 

2.7. Positioning 

Menurut buku The Power of Brand (Rangkuti, 2002: 6-8) Membangun  

positioning adalah menempatkan semua aspek dari brand value termasuk manfaat 

secara konsisten, sehingga selalu menjadi nomor satu di benak pelanggan. 
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Menjadi nomor satu di benak pelanggan merupakan tujuan utama dari positioning. 

Namun untuk semua aspek harus memilki beberapa kategori yang spesifik.  

Keberhasilan positioning tidak sekedar menemukan kata kunci atau 

ekspresi, tetapi lebih jauh lagi seperti belajar mengerti dan memahami keinginan 

dan harapan target sehingga dapat memuaskan target yang menggunakan produk 

kita. Positioning ini berubah terus setiap saat dan sudah menjadi syarat mutlak 

bagi semua perusahaan harus melakukan repositioning atau membuat positioning 

kembali. Positioning yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam 

terhadap produk, perusahaan, tingkat persaingan, kondisi pasaran serta targe yang 

bersangkutan. 

 

 

 

Gambar 2.10. Contoh Positioning  

(Sumber: http://www.ideastogo.com/positioning, Diakses pada tanggal 13 Maret 2014) 

 

2.8. Marketing 

Dalam dunia seperti saat ini peranan dalam hal marketing adalah faktor 

pendukung yang besar  dan juga penting dalam memulai sebuah usaha apalagi 

dalam sebuah perusahaan yang menjual sebuah produk, tanpa adanya dukungan 

dari peran marketing produk perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan 

keuntungan serta kurang berkembang. (Onggo, 2005: 150) marketing merupakan 
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hal penting di dunia dan sangat membantu seseorang untuk meraih hubungan 

bisnis yang baik dan membuat anda selalu dikenal dan diingat, dikarenakan 

seseorang lebih suka mengeluarkan uang kepada orang yang dikenal daripada ke 

seseorang yang belum dikenal.  
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