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BAB III 

TINJAUAN DATA DAN PERANCANGAN KONSEP DESAIN 

 

3.1. Gambaran Umum Perusahaan InnoGRAPH 

Berdasarkan tahap wawancara dengan Bapak Susilo selaku direktur utama 

InnoGRAPH, pada tanggal 20 Januari 2014. PT. Innovasi Sarana Grafindo 

(InnoGRAPH) pertama kali didirikan pada bulan Maret tahun 1994, pada saat itu 

perusahaan belum mempunyai gedung dan juga bangunan pribadi, perusahaan 

memulai usahanya dengan menawarkan suatu pelayanan sebagai penyalur mesin 

yang berfokus pada bidang printing namun selain menjual mesinnya InnoGRAPH 

juga melayani jasa digital printing.  InnoGRAPH juga menjual majalah dari luar 

negri yang berhubungan dengan desain , namun usaha tersebut tidak berlangsung 

lama, hanya sampai dengan tahun 1998. 

Di tahun 1998, InnoGRAPH sudah mulai meninggalkan jasa penjualan 

majalah desain namun memfokuskan penjualan pada bidang printing yang 

menggunakan mesin yang lebih modern.  InnoGRAPH memulai usaha baru lagi 

yang bergerak pada bidang distributor yaitu flexiframe, snap up, banner up, 

display system. Pada tahun 2000 ditetapkan secara resmi oleh Mark Eric Sweden 

sebagai distributor tunggal dan juga eksklusif, dikarenakan persaingan di 

Indonesia semakin kuat InnoGRAPH mulai memasoki barang dari Swedia, pada 

tahun 2005 perusahaan mulai memasoki barang dari China yang berupa x banner, 

pop up banner, portable kiosk, pada tahun 2008 InnoGRAPH sudah mempunyai 

gedung perusahaan pribadi, pada tahun 2009 awal InnoGRAPH mulai measoki 
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produk baru lagi seperti LCD dan Digital Signage, dan ditahun 2009- saat ini telah 

menjadi perusahaan penyedia display solution,  Pada saat ini InnoGRAPH telah 

memilki karyawan kurang lebih 70 karyawan yang aktif sampai saat ini. Sejak itu 

InnoGRAPH meninggalkan bidang percetakan dan memfokuskan bidangnya 

menjadi pemasok untuk promotion display, InnoGRAPH meningkatkan kapasitas 

bisnis dengan menggunakan alat-alat perlengkapan sebagai patokan untuk 

membangun reputasi sebagai perusahaan percetakan digital besar berkualitas 

tinggi pertama di Indonesia. Sekarang, InnoGRAPH dipertimbangkan sebagai 

salah satu pemimpin pada bidang digital signage dan display solution. 

InnoGRAPH memiliki tujuan yaitu selalu mengetahui dan memahami 

kebutuhan pelanggan dengan komitmen tepat waktu, tanggung jawab, dan 

manajemen projek serta kualitas yang tinggi. Dikarenakan hal tersebut 

InnoGRAPH ditempatkan sebagai salah satu produk yang paling terpercaya untuk 

proyek dalam bidang promotional displays. 

Ini adalah praktek umum untuk InnoGRAPH dalam membantu pelanggan 

untuk memasang 1.000 display di seluruh Indonesia dalam waktu 3 bulan, dan itu 

semua bisa dilakukan sejak InnoGRAPH memiliki jaringan sumber daya yang 

luas, seperti: pemasok, ahli keuangan, skillful taskforces, communication 

management, quality control. Pada hari kerja normal, InnoGRAPH mengelola 

minimal 150 pekerjaan perbulan. Setiap pekerjaan sangat disesuaikan dengan 

kebutuhan pelanggan. 

Spesialisasi perusahaan berfokus pada signage dan promotion display 

solution. InnoGRAPH juga memberikan bentuk pelayanan lainnya yang bisa 
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disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu 

focus utama dari InnoGRAPH, oleh karena itu InnoGRAPH telah 

mengembangkan tim produksi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. 

Ruang dan juga lingkup usaha yang tedapat pada InnoGRAPH pada dasarnya 

merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus pada bidang percetakan dengan 

menawarkan produk-produk dan pelayanan yang secara umum digunakan sebagai 

promotional displays namun sekarang berbeda InnoGRAPH tidak hanya 

memfokuskan pada bidang printing saja namun telah memasukin digital signage 

dan juga beberapa produk display yang dapat mempromosikan jasa ataupun 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Logo InnoGRAPH 

(Sumber: http://www.innograph.com) 
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Gambar 3.2. Tampilan Product Website InnoGRAPH 

(Sumber: http://www.innograph.com) 

 

3.1.1. Visi Misi Perusahaan 

Setiap perusahaan sudah seharusnya mempunyai visi misi untuk meningkatkan 

dan mengetahui apa tujuan dan juga alasan sehingga perusahaan tersebut dapat 

menjalankan usaha  dan menjadi patokan yang jelas sehingga dapat memajukan 

usaha untuk kedepannya. Berdasarkan tahap wawancara dengan Bapak Susilo 

selaku direktur utama InnoGRAPH, pada tanggal 20 Januari 2014. Berikut adalah 

visi dan misi dari perusahaan InnoGRAPH: 

Visi : 

To Innovate The World Of Multimedia menjadi visi yang diutamakan untuk 

perusahaan InnoGRAPH. 

Misi :  
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Membuat inovasi atau mengembangkan konsep baru dalam dunia multimedia, 

melalui pembentukan dan pengelolaan di divisi setiap saat seperti : 

1. Digital Signage 

2. C & P (Custom & Project) 

3. Display Promotion 

3.1.2. Lokasi Perusahaan 

Perusahaan InnoGRAPH berlokasi di Jl. Lenteng Agung Raya No. 15 (Jl. Baung 

No. 2) Jakarta Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Kantor InnoGRAPH 

(Sumber: http://www.innograph.com) 
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Gambar 3.4. Tempat Display Produk InnoGRAPH 

(Sumber: http://www.innograph.com) 

 

3.1.3. Produk Perusahaan 

Berdasarkan tahap wawancara dengan Bapak Susilo selaku direktur utama 

InnoGRAPH, pada tanggal 20 Januari 2014. Produk yang dimiliki oleh 

perusahaan InnoGRAPH yaitu terdiri dari produk digital dan juga non digital 

yaitu seperti : 

a. Brochure Dispenser yang terdiri dari swing up, Brochure Dispenser, 

Digital brochure dispenser, Brochure pacer 

b. Building Signage 

c. Custom Booth Design 

d. Digital Signage & LED Display yang terdiri dari Digital poster, Digital 

net station, Interactive Floor Directory, Outdoor Digital Poster, Big LED 

TV, LED running text, LCD video wall, Media player, Digital menu board 

e. LED Display 
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f. Aksesoris Display System 

g. Frame yang terdiri dari Flexiframe, Clickframe, Slim lightbox. 

h. Banner Display yang terdiri dari Digital printing, Banner Display, Cutting 

sticker 

i. Info Sign & Floor Stand 

j. Lightbox yang terdiri dari Ellips pylon display, Flexilight system, Slim 

lightbox, EEFL lightbox, Custom lightbox, LED Lightbox with running 

text, Alumunium extrusion lightbox. 

k. Portable Display yang terdiri dari Quiclic Backwall, Fabric pop up 

backwall, MarkBric snap up backwall, Pop up backwall, MarkBick banner 

up 240 Backwall, MarkBric Flexiframe Backwall, MarkBric EGO system, 

MarkBric ISO frame, MarkBric Trade Show, FD Complete Booth. 

l. Product Display 

m. Portable Merchandiser 

n. Promotion Counter yang terdiri dari Easy counter, Portable kiosk, Flexi 

counter, Other desk. 

o. Jasa Printing ataupun percetakan.  
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Gambar 3.5. Produk Display Digital InnoGRAPH 

(Sumber: http://www.innograph.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Produk Display Non Digital InnoGRAPH 

(Sumber: http://www.innograph.com) 

 

3.2. Kompetitor  

Menurut Bapak Aldo selaku manajer dari perusahaan InnoGRAPH, bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kompetitor utama yaitu Media Scope yang dimana 
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perusahaan tersebut juga menawarkan produk yang hamper serupa dengan 

InnoGRAPH, akan tetapi selain Media Scope, InnoGRAPH juga memiliki 

beberapa kompetitor dari segi digital dan juga non digital yakni dari segi digital 

terdapat Trukiosk, dan dari segi non digital terdapat Snapy. 

3.2.1. Media Scope 

Menurut www.mediascope.co.id, Media scoope adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang penyedia display yang didirikan pada awal tahun 2008, media scoope 

diperkenalkan untuk memberikan periklanan, teknologi informasi dan juga 

multimedia industri yang berkembang pesat. Selain itu Media Scope juga 

memiliki hubungan dekat dengan perusahaan-perusahaan IT  yang terdapat di 

Inggris, biro iklan di asia pasific dan e-commerce perusahaan di australia dan 

amerika serikat , kekuatan dan potensi pertumbuhan di masa depan terletak pada 

hubungan Media Scope dengan perusahaan asing dan juga lokal sehingga 

menjadikan perusahaan Media Scope menjadi aslah satu perwakilan mitra lokal 

yang ideal. Perusahaan Media Scope ini berlokasi di sampoerna strategis persegi 

lantai 25 menara selatan jl. Jenderal sudirman kav. 45-46 jakarta-Indonesia 12930  

Media Scope juga memiliki tujuan yaitu akan terus bersemangat 

mengelola ekspektasi klien dengan baik, sehingga menjadikan hal tersebut untuk 

mencapai keberhasilan. 

Misi dari Media Scope sendiri adalah untuk  selalu menjadi yang terbaik 

dan terbesar dalam hal teknologi digital di Indonesia. di mana semua orang dapat 

menemukan segala sesuatu di bawah satu atap. lingkup media dibangun di atas 

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



49	  
	  

	  

dengan sangat profesionalisme dan akan terus ber hati-hati mengatasi semua 

solusi sehingga kepuasan klien dapat terwujud oleh perusahaan. 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Logo Media Scope 

(Sumber: http://www.mediascope.co.id) 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Tampilan website home Media Scope 

(Sumber: http://www.mediascope.co.id) 
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3.2.1.1. Produk Media Scope 

Produk yang dimiliki oleh Media Scope adalah DOOH Monitoring, Digital 

Signage Content, Media Planning, Website Management Outsourcing, 

Architectural Lighting, Unmanned Aerial Vehicles, Google Apps Deployment, 

Digital Signage, Cloud Based Services, LED Display. 

Gambar 3.9. Produk Media Scope 

(Sumber: http://www.mediascope.co.id) 

3.2.2. Trukiosk 

Menurut www.trukiosk .com, PT. Duta Laserindo Metal  (Trukiosk) adalah 

sebuah divisi dari DLM (duta laserindo logam) yang berlokasi di  Jl. Meranti 2 

no.16. Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Indonesia   

Perusahaan tersebut pertama kali didirikan tahun 1962 dan Trukiosk selalu 

berkomitmen untuk memberikan kualitas dan juga solusi yang terjangkau untuk 

pelanggan di dalam ataupun luar negri. Showroom dari Trukiosk terdapat di 

Jakarta Jl. Arjuna Utara no.50 Jakarta Barat 11510 Indonesia, dan Surabaya Jl. 
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Rungkut Industri 1 no.29 Surabaya 60293 Indonesia.  

Trukiosk  adalah perusahaan yang bergerak sebagai penyedia self-service 

kiosk dan juga digital signage, yang bertujuan untuk memberikan solusi kepada 

klien yang bergerak di bidang maskapai penerbangan, pendidikan, hiburan, 

pameran, museum, bank, game, pemerintah, kesehatan, perhotelan, sumber daya 

manusia, ritel, sampai dengan transportasi. Trukiosk telah memproduksi kios dan 

juga Digital Signage kurang lebih 12. Perusahaan ini menawarkan standart dan 

juga model yang bagus. 

Trukiosk juga memiliki beberapa servis yang akan diberikan kepada klien yaitu 

seperti: 

1. Desain kustom dan kemampuan teknik industri 

2. Memiliki konsultan untuk memenuhi kebutuhan hardware dan software 

3. Kualitas produksi yang prototyping 

4. Kualitas berbasis produksi dan juga integrasi yang memuaskan 

5. Komponen produk diuji sebelum pengiriman 

6. Layanan pelanggan pribadi 
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Gambar 3.10. Logo Trukiosk 

(Sumber: http://www.trukiosk.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1. Produk Trukiosk 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Tampilan Website Home Trukiosk 

(Sumber: http://www.trukiosk.com) 

 

3.2.2.1. Produk Trukiosk 

Produk Trukiosk terdiri dari Self services kiosk dan juga Digital Signage. 
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Gambar 3.12. Produk Trukiosk 

(Sumber: http://www.trukiosk.com) 

 

3.2.3. Snapy 

Menurut www.ciputraentrepreneurship.com pada artikelnya tanggal 05 Agustus 

2012 yang diakses pada tanggal 10 April 2014 Snapy berdiri pada tahun 1998 

yang didirikan oleh Andrianto Soemakno. Snapy mmberikan layanan printing 

yang berkualitas tinggi. Mulai dari hasil fotokopi yang baik, model display yang 

menarik, bahkan layanan 24 jam penuh. Kini Snapy membuka sistem waralaba di 

bawah naungan PT Snapindo Waralaba Sukses (SWS).  

Pertama kali Snapy berdiri pada tahun 1998 di Jalan Gandaria I No 88 Kebayoran 

Baru Jakarta Selatan. Bedanya dengan layanan fotokopi lain, Snapy lebih mirip 

dengan business center, di mana pelanggan bisa menikmati layanan lain seperti 

kirim faks, mencetak dokumen, dan sebagainya Setahun kemudian mereka 

membuka kantor di Benhil, Bintaro, dan Thamrin. 

 

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



54	  
	  

	  

Dari sisi teknologi snapy telah menggunakan Mesin 5080 agar dapat masuk ke 

pasar Large Format Architectural. Tahun 2000, Snapy menjalankan program 

Service Guaranee, di mana pelanggan dapat meminta ganti jika kualitas tak 

memuaskan. Tahun yang sama mereka membuka kantor lagi di Cideng dan Kyai 

Tapa. Pada 2001, Snapy masuk ke era print color digital dengan mesin Dacucolor 

2060. Setahun kemudian,kantor di Cideng pindah ke Tebet. 2002, dan kantor di 

Kyai Tapa pindah ke Kemang. Tahun 2004, mereka memindahkan kantor yang 

terdapat di Thamrin ke Kelapa Gading. Pada tahun 2006 snapy mulai menjalankan 

sistem cabang, waralaba alias franchise, dan B2B. Setahun kemudian, head office 

Snapy pindah ke gedung yang tiga kali lebih luas, dengan tema baru "Snapy To 

Be Open And To Be Accessible Concept." Tahun 2007 memasuki pasar cetak 

digital dengan membeli mesin Docu 8000 pertama di Jakarta. Mesin ini diklaim 

sebagai mesin cetak tercepat dan tercanggih dari Fuji Xerox. 

Bisnis waralaba Snapy juga berkembang baik. Berkat launching Franchise 

Opportunity di Exhibisi Franchise di Balai Sidang Jakarta, Snapy mendapatkan 

170 calon franchise potensial. Kini, setidaknya ada 20 kantor franchise di 

Jabodetabek dan Malang. Untuk urusan cetak mencetak, Snapy juga dapat 

diandalkan menerima pesanan cetak merchandise seperti mug, pin, T-shirt, bagi 

perusahaan maupun personal. Selain jasa fotokopi dan cetak, Snapy juga 

menerima jasa desain grafis, Architectural plotter scan and Print, large media 

print Indoor, outdoor & neon box, pengetikan, document finishing, advertising 

placement, bahkan shipment dan ticketing. 
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Gambar 3.13. Logo Snapy 

(Sumber: http://www.snapy.co.id) 

 

 

 

Gambar 3.14. Tampilan website home Snapy 

(Sumber: http://www.snapy.co.id) 

 

 

3.2.3.1. Produk Perusahaan 

Berdasarkan situs www.snapy.co.id. Produk Snapy yaitu terdiri dari: 

a. Mug 

b. Note Book 
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c. Kartu Nama 

d. Tumbler 

e. Photo Canvas 

f. Kaos 

g. Decorative Lamp 

h. Pin 

i. Id Card 

j. Kop surat 

k. Amplop 

l. Brosur 

m. Stempel 

n. X & Roll Up Banner 

o. Jam  

p. Printing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.15. Produk Snapy 

(Sumber: http://www.snapy.co.id) 
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3.3. Angket 

 

Tabel 1 Data Survei Logo InnoGRAPH 

 

 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

Mengetahui	   Pernah	  
Mendengar	  

Tidak	  Mengetahui	  

Yang	  mengetahui	  perusahaan	  
InnoGRAPH	  

Yang	  mengetahui	  
perusahaan	  InnoGRAPH	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

Darimana	  mengetahuinya	  

Darimana	  mengetahuinya	  

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



58	  
	  

	  

 

 

Tabel diatas adalah hasil dari kuisioner yang didapatkan oleh penulis, hasil dari 

angket tersebut didapatkan dari target InnoGRAPH yaitu pembisnis, kuisioner 

tersebut disebarkan ke 50 orang yang berpotensi menjadi target InnoGRAPH dan 

juga yang sudah menjadi klien InnoGRAPH dan dari data diatas bisa disimpulkan 

bahwa hampir semua target InnoGRAPH masih belum mengetahui perusahaan 

tersebut, dan logo dari InnoGRAPH sendiri lebih menunjukkan perusahaan yang 

bergerak di Studio Animasi dan juga Graphic Design, hasil tersebut memperkuat 

data penulis dalam melakukan tahap perancangan ulang logo InnoGRAPH 

sehingga logo baru InnoGRAPH dapat lebih mencitrakan image dari perusahaan 

tersebut yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia display atau 

Display Solution. 
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Gambar 3.16. Kuisioner Perusahaan InnoGRAPH 

 

3.4. Analisa S.W.O.T 

1. Strength 

a. Menurut hasil riset dari perusahaan InnoGRAPH, menyediakan produk 

display dari yang non digital sampai dengan digital. 

b. Selalu memiliki inovasi setiap harinya, mulai dari produk display, 

teknologi  sampai dengan menejemen kantor yang selalu berkembang dan 

selalu memiliki inovasi terbaru setiap saat. 

c. Produk display yang fleksibel dan mudah digunakan , setiap produk 

terdapat packaging yang dibuat khusus oleh InnoGRAPH, sehingga dapat 

memudahkan klien untuk membawanya. 

d. Produk dapat di custom sesuai keinginan. 

e. Memiliki software yang mudah dipahami dan digunakan seperti FWI. 

LAMPIRAN(

Untuk&memenuhi& tugas& akhir& atau& skripsi,& saya&mohon&

kepada& Anda& untuk& mengisi& angket& ini& dengan& jujur.&

Pilihlah& jawaban& yang& paling& sesuai& dengan& cara&

memberikan& tanda& (X)& pada& huruf& jawaban& yang& Anda&

pilih!&Terima&kasih&atas&partisipasi&dan&kerja&sama&Anda!&

Angket& ini&ditujukan&bagi& semua&masyarakat&yang&sudah&mempunyai&bisnis&

yang&berjalan.&

Umur:&&&&&&&&&&&&&

Nama:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Jenis&Kelamin:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Pekerjaan:&

&
1. Apakah&anda&mengetahui&perusahaan&InnoGRAPH?&

a. Iya,&saya&tahu&
b. Pernah&mendengar&
c. Tidak,&saya&tidak&tahu&sama&sekali&

&
2. Jika&anda&mengetahui&perusahaan&Innograph&,&darimanakah&anda&&

mengetahuinya?&
a. Innograph&sendiri&
b. Orang&tua&
c. Teman&
d. Tidak,&saya&tidak&tahu&sama&sekali&

&
3. Menurut&anda&perusahaan&InnoGRAPH&bergerak&pada&bidang&apa?&

a. cinema&
b. Studio&animation&
c. Display&solution&
d. Tidak,&saya&tidak&tahu&sama&sekali&
e. Lainnya,.....&

&
&
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f. Memiliki klien yang setia seperti Gudang Garam, Harvest, Summarecon 

Mall Serpong, Mall Kelapa Gading Bank Mandiri, Permata, The East 

Building, PT.Poetra Pratama Infantana, PT. Gerbang Berkah Solusi 

International, PT. Jaya Real Property, KFC dan sebagainya. 

2. Weakness 

a. Harga yang cukup mahal dibandingkan kompetitor dikarenakan bahan 

display dan juga software yang lebih mudah digunakan. 

b. Belum memiliki identitas visual yang dapat mencitrakan perusahaan. 

3. Opportunity 

a. Display yang dapat dibuat sesuai dengan keinginan klien. 

b. Produk display yang mudah dibawa dan juga digunakan. 

c. Software FWI yang dapat dimengerti dengan cepat, karena tanpa memiliki 

rumus ataupun coding sama sekali, sehingga mudah diaplikasikan ke 

dalam display dalam bentuk digital. 

4. Threat 

a. Kurang bisa mempresentasikan perusahaan lewat logo. 

b. Brand awareness yang kurang kuat, sehingga berkonotasi berbeda dan 

tidak sesuai dengan perusahaan. 

c. Software dapat dibeli oleh kompetitor. 

d. Klien akan beralih ke perusahaan lain. 

3.5. Target Konsumen Perusahaan InnoGRAPH 

3.5.1. Demografis 

1. Usia  : 33 - 55 Tahun  
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Perancangan Ulang
Logo InnoGRAPH

Identitas

S.W.O.T

Solusi

Segmentasi
Positioning

Targeting

Perusahaan Display

Digital

(lCD, Digital signage)

Non Digital

(Printing, !exiframe, snap up, 
banner up, display sistem, 
x banner, pop up banner)

Elektronik

Modern

Kertas

Gambar Bergerak

Gambar tidak
dapat bergerak

Perusahaan Printing

tahun 1994 - 2000

Tahun 2000 - 2014

Logo

Tidak memiliki artiLogo dibuah hanya
untuk mendaftarkan PT

Tidak mencerminkan 
perusahaan

Kurang Dimaknai
Target

Usaha perusahaan
berubah

Konsep pembuatan logo
harus memiliki konsep yang jelas

yang mewakilkan perusahaan menurut
(Rustan, 2009: 42)

Logo adalah pembeda
terdaat ciri khas sendiri

(Rustan, 2009: 12-13)

Kurang mempresentasikan
perusahaan dan 

kurang mewakilkan
perusahaan

Sudah lama

14 Tahun

Dari percetakan 
menjadi

perusahaan Display

Tidak memiliki
visi-misi

Kelebihan Kekurangan
Kesempatan

Ancaman

Salah satu perusahaan 
display terlengkap

di Indonesia

- Kurang diketahui
- Tidak memiliki identitas yang jelas
- Kurang dimaknai oleh Target

- Tidak berkembang
- Klien diambil oleh kompetitor

-Klien banyak
-Banyak orderan
-Mengalahkan kompetitor
-Target langsung datang ke perusahaan (memberikan awareness ke target)

Brand awareness adalah brand yang
 selalu diingat target,muncul pertama kali, 
 Yang diutamakan(Kartajaya, 2004: 203) 

Membuat Logo baru yang mencerminkan
perusahaan berdasarkan prinsip desain, 
analisis data,wawancara, observasi, survei

Membuat GSM yang berisi arti logo dan juga 
penempatan logo spesi"kasi dan pedoman
penggunaan logo bagi perusahaan

Demogra" : - 20-30 tahun
                        - Perempuan dan laki-laki
                        - Pekerjaan fasilitas umum, perusahaan 
                           yang berkembang, graphic designer.

Psikogra": - seseorang yang aktif
                     - paham teknologi terbaru
                     - paham desain
                     - mengetahui media promosi yang tepat
                     - mengetahui targetDisplay solution 

terlengkap

menengah ke atas
 (ses A : 3.000.000 + ,B : 2-3.000.000)

             http://umranazri.wordpress.com/2014/01/21

2. Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan 

3. Status  : Belum menikah dan menikah 

4. Pekerjaan : Pebisnis  

5. Penghasilan : Rp. 2.000.000 – 3.000.000+ 

3.5.2. Psikografis 

1. Kelas Sosial : A-B 

2. Behaviour : Seseorang pemilik usaha yang aktif membutuhkan 

promosi display dan juga interactive media yang unik dan menarik, 

melihat display dari fasilitas dan kualitas, seperti display yang mudah 

digunakan, praktis untuk dibawa kemana – mana. 

3.5.3. Geografis 

1. Wilayah : Indonesia, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,   

                          perkotaan seperti wilayah perbelanjaan, pemilik gedung. 

3.6. Mind Mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Mindmapping untuk logo InnoGRAPH 
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3.7. Konsep Kreatif 

Logo Innograph dibuat berdasarkan apa yang ditonjolkan, dan juga keunggulan 

yang terdapat pada perusahaan, keunggulan pada perusahaan PT. Innovasi Sarana 

Grafindo (Innograph) ini terdapat pada, softwarenya yang mudah digunakan dan  

juga produk yang, mudah digunakan dan juga praktis untuk dibawa kemana-mana, 

untuk menampilkan kemudahan tersebut, bentuk dari logo Innograph tersebut 

dibuat menyerupai bentuk yang dapat dilepas pasang,  seperti pengaplikasian, 

pemberian yang menandakan kemudahan, akan produk yang digunakan, dan juga 

diberikan. Konsep dari logo tersebut juga ingin menampilkan bahwa, produk dari 

perusahaan tersebut, menguntungkan dari sisi pihak yang memberikan atau 

perusahaan, tidak memiliki kesulitan dalam pemasangan, dan yang menerima atau 

konsumen, juga dapat menggunakannya dengan mudah, tanpa memiliki kesulitan 

sehingga menimbulkan sebuah solusi untuk keduanya. Selain dari bentuk melepas 

dan memasangkan tersebut bentuk logo gram tersebut dikembangkan lagi, 

sehingga terbentuk beberapa elemen desain yang termasuk kedalam logo gram 

tersebut, selain menampilkan kemudahan dalam penggunaan, keseluruhan logo 

gram tersebut juga menampilkan bentuk display yang merupakan produk yang 

diberikan dan diutamakan dari Innograph sendiri, kemudian jika logogram di 

satukan akan berbentuk huruf  “I” yang menandakan Innograph, nama dari 

perusahaan tersebut. 
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Warna yang terdapat pada logo Innograph terdiri dari beberapa warna seperti 

warna biru yang mencerminkan kepercayaan, keamanan dan juga Teknologi 

tinggi. Warna biru terang yang mencerminkan ketenangan dan juga pemahaman. 

Biru gelap yang mencerminkan pengetahuan yang mendalam, kekuasaan, 

konsistensi dan juga keseriusan. Warna abu gelap yang menandakan modern, hi 

tech dan juga power. Dan warna hitam yang melambangkan power, modern dan 

juga kecanggihan, semua warna tersebut mewakilkan apa yang ingin disampaikan 

dan didapatkan dari perusahaan Innograph.  

Untuk font yang digunakan pada logo Innograph , yaitu penulisan perusahaan  

“INNOGRAPH”, dibuat khusus untuk mewakilkan perusahaan, untuk taglinenya 

sendiri menggunakan typo character “Myriad Pro”. untuk jenis fontnya 

menggunakan jenis font Sans Serif yaitu melambangkan jenis huruf yang  

memiliki kesederhanaan, masa kini dan mempunyai tipe yang modern. Elemen 

yang akan dipakai dalam merancang ulang logo InnoGRAPH adalah dari segi 

warna akan digunakan warna biru terang dan juga gelap, putih, abu-abu, dan juga 

hitam dikarenakan menurut buku Belajar Desain Grafis (Wibowo, 2013: 164-

165), dan buku The Meaning of colors (Cerrato, 2012: 12).   Terdapat beberapa 

makna dan juga psikologi yang terdapat pada sebuah warna karena pada tiap 

warna memiliki arti yang berbeda-beda yaitu: 

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

2. Biru terang      : Ketenangan, pemahaman, dan kelembutan. 

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

4. Abu-abu      : Intelek, Masa depan, Kesederhanaan. 
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logo InnoGRAPH

Jujur

Teknologi

Produk

Berkelas Inovasi

Modern
Mudah Digunakan

Fokus

Terpercaya

Produk Asli

Membangun Reputasi

Berkualitas Tinggi

Eye catching

Menarik

Berbeda

Kepuasan Pelanggan

Fleksibel

Sesuai Kebutuhan

Hitech

Canggih

Display

Media promosi

Gra!s

Digital Non Digital

Selalu kedepan

Bermacam-macam Pilihan

Model display
 dapat dipesan

Berkembang

Baru
Terkini

Formal

Rapi

Sesuai

Tepat

5. Putih     : Kesucian, Ketepatan, Steril,  

6. Hitam     : Power, Kecanggihan. 

Jenis Tipografi yang akan digunakan adalah Sans serif dikarenakan Menurut buku 

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

2014: 60) Sans Serif  adalah jenis huruf yang tidak memiliki sirip pada ujung 

hurufnya dan tidak memiliki ketebalan, 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.18. Mindmapping kedua untuk logo InnoGRAPH 

Setelah selesai merancang logo tahap berikutnya penulis akan 

mengaplikasikan logo baru InnoGRAPH kedalam buku pedoman identitas atau 

yang biasanya disebut dengan Graphic Standard Manual. Menurut buku 

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



65	  
	  

	  

Mendesain Logo (Rustan, 2009: 90) Graphic Standard Manual adalah pegangan 

bagi perusahaan dalam menerapkan konsistensi identitas sebuah perusahaan. 

Graphic Standard Manual 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 sehingga dapat membantu InnoGRAPH dalam 

penggunaan  logo baru InnoGRAPH. 

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

& Nathalia, 2014: 74-77) Layout yang akan dimasukkan kedalam Graphic 

Standard Manual harus terlebih dulu memperhatikan  

1. Sequence, 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. 

3. Keseimbangan, 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. 
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Berikutnya untuk grid layout yang akan digunakan, menurut buku Desain 

Komunikas Visual Dasar-Dasar untuk Pemula (Angraini & Nathalia, 2014: 88) 

adalah Eksplorasi Grid yaitu tipe grid yang 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.  

 

 

 

 

 
	  

 

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




