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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Recycling & Redesign Logo 

Perubahan atas logo suatu brand seringkali berdasarkan tujuan strategis, daripada 

hanya sekedar merubah. Biasanya alasannya cukup sederhana, tetapi penyebabnya 

beraneka ragam, seperti (Hodgson, 2010. Hlm. 30): 

1. Brand tidak terhubung dengan audience yang dimaksudkan. 

2. Pesan yang disampaikan membingungkan. 

3. Usang / ketinggalan jaman atau tidak lagi relevan. 

4. Pesan dapat mencapai audience, tetapi untuk berkembang, brand 

memerlukan audience yang baru atau lebih muda. 

Untuk sebuah brand, kesenjangan antara persepsi masa lalu dan sekarang 

dapat menjauhkan pelanggan yang sudah ada. Anda tidak akan mendapat 

perhatian mereka sebagai pembeli, kustomer, partner, dan sebagainya. Mendesain 

ulang visual personality brand dapat membantu untuk mendekatkan kesenjangan 

antara persepsi dan realitas guna menjaga kelangsungan brand anda. 

Umumnya perancangan ulang suatu logo tidak bisa berhasil tanpa 

mengetahui apa yang harus dijaga. Lain halnya jika klien yang bersangkutan telah 

sangat kehilangan arah desain. Spring Advertising, sebuah full-service advertising 

dan design agency dari Vancouver,  mengembangkan sistem khusus yang 
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digambarkan melalui empat proses atau tahapan yang dibutuhkan dalam me-

redesign suatu logo (2010. Hlm. 15): 

1. Menentukan tujuan. Apa yang terjadi dengan klien anda, yang membuat 

logo baru sangat diperlukan? 

2. Studi pasar. Siapa pelanggannya? Siapa pesaingnya? Apa yang dilakukan? 

3. Mengartikulasikan kepribadian. Jika di ibaratkan seperti orang, logo 

adalah wajahnya. Logo harus dapat merepresentasikan perusahaan. 

4. Mengembangkan identitas 

Empat langkah tersebut merupakan dasar penting bagi anda sebelum me-redesign 

suatu logo, singkatnya anda harus paham akan tujuan anda. Apakah untuk 

mereposisi perusahaan? Apakah telah terjadi merger akuisisi? Atau hanya sekedar 

me-refresh identitas? 

2.2. Logo 

Logo berarti huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata 

atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, 2007. Hlm. 680). Logo berasal dari bahasa 

Yunani yaitu logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada 

awalnya istilah logotype lebih dikenal di masyarakat. Logo merupakan 

penyingkatan dari kata logotype. Istilah logo sendiri baru muncul pada tahun 1937 

dan kini istilah logo lebih sering digunakan daripada logotype itu sendiri. Logo 

dapat menggunakan berbagai elemen seperti tulisan, gambar, ilustrasi dan lain-
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lain. Pertama kali istilah logotype muncul pada tahun 1810 – 1840, diartikan 

sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan 

teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Jadi pada awalnya logotype 

adalah elemen tulisan saja. Seiring perkembangan jaman, orang membuatnya 

semakin unik / berbeda satu sama lain. Mereka mengolah huruf tersebut, 

menambahkan elemen gambar, bahkan tulisan dan gambar yang berbaur jadi satu. 

Logo memiliki fungsi sebagai berikut (Rustan, 2009. Hlm. 12): 

1.  Identitas diri. Untuk membedakannya dengan identitas milik orang lain. 

2.  Tanda kepemilikan. Untuk membedakan miliknya dengan milik orang lain. 

3. Tanda jaminan kualitas. 

4.  Mencegah peniruan / pembajakan. 

2.2.1. Klasifikasi Bentuk Logo 

Sejak dulu orang mencoba mengklasifikasikan jenis-jenis logo. Menurut Alina 

Wheeler, penulis buku Designing Brand Identity, logo dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori, namun batasan antar kategori itu sifatnya fleksibel. Satu logo 

bisa termasuk dalam beberapa kategori sekaligus. Pengklasifikasian Per Mollerup 

berbeda dan jauh lebih kompleks. Karena menurutnya klasifikasi yang ideal harus 

mempunyai perbedaan yang tajam dan jelas antara masing-masing kategori. 

Dalam buku yang ditulisnya, Mark of Excellence, ia mendasari klasifikasinya dari 

sudut semiotic, logo sebagai sign. Logo tidak hanya dilihat dari fisiknya namun 

juga dari segi maknanya. Masing-masing klasifikasi tentunya memiliki kelebihan 

dan kelemahan dan perkembangan desain logo yang makin jauh dari sifat 

Perncangan Ulang..., Mohammad Reza Arifianto, FSD UMN, 2014



9 

 

konvensional membutuhkan klasifikasi yang bersifat lebih fleksibel. Apapun 

bentuk dan cara pengkategorian logo, untuk mudahnya kita hanya perlu 

mengetahui dua hal sederhana berikut ini (Rustan, 2009. Hlm. 21): 

1.  Bahwa dilihat dari segi konstruksinya, logo pada umumnya terbagi 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

 

Gambar 2.2.1. Logo Adidas 

(www.jojopix.com, 2014) 

a. Picture mark dan letter mark, yaitu logo yang terdiri dari elemen 

gambar dan tulisan yang saling terpisah. 

 

Gambar 2.2.2. Logo Dopod 

(www.gmkfreelogos.com, 2014) 
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b.  Picture mark sekaligus letter mark, yaitu logo yang secara visual bisa 

disebut gambar, bisa juga disebut tulisan/saling berbaur. Dalam kasus 

ini, meskipun logo dapat dilihat sebagai tulisan, namun elemen logo 

tidak menyerupai typeface. 

 

Gambar 2.2.3. Logo Canon 

(www.canon.fi, 2014) 

c.  Letter mark, yaitu logo yang hanya terdiri dari elemen tulisan saja. 

2.  Bahwa logo apapun, semua dibentuk dari basic shapes/primitive shapes 

atau „bentuk dasar‟ (basic shapes sendiri dibentuk dari poin dan garis). 

2.2.2. Tahapan Membuat Logo 

Pada dasarnya, dalam mendesain apapun, sangat disarankan untuk melakukan 

tahapan-tahapan kerja yang tepat demi menghasilkan suatu karya yang 

berkualitas. Hal ini sangat ditekankan terutama kepada para pelajar desain 

maupun desainer pemula. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah (Rustan, 

2009. Hlm. 36): 
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1. Riset & Analisa 

 Yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari fakta-fakta tentang 

entitas, termasuk melakukan penelitian serta wawancara khusus untuk 

mendapatkan personality dari brand tersebut. 

2. Thumbnails 

 Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, kita dapat membuat thumbnails 

yang merupakan visual pengembangan ide melalui visual, berupa sketsa 

kasar pensil atau bolpen yang dilakukan secara manual. 

3. Komputer 

 Beberapa thumbnails yang berpotensi dipilih, dan setelahnya dilakukan 

improvisasi dalam bentuk digital dengan menggunakan komputer. 

4. Review 

 Setelah melakukan 3 tahap yang telah disebutkan di atas, tahap selanjutnya 

adalah mengajukannya ke klien untuk dipilih. Setelah mendapatkan review 

dari klien yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan finishing agar logo 

lebih matang dan sesuai dengan keinginan klien. 

5. Pendaftaran Merek 

 Logo yang telah selesai didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (Dirjen HAKI), Departemen Hukum dan HAM untuk mendapat 

perlindungan hak dari penggunaan secara tidak sah oleh pihak lain. 
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6. Sistem Identitas 

 Dalam tahap ini desainer menentukan atribut lainnya seperti logo turunan, 

sistem warna, sistem tipografi, sistem penerapan logo pada berbagai 

media, dan lain-lain yang dirangkum dalam pedoman sistem identitas. 

7. Produksi 

 Berdasarkan pedoman sistem identitas, berbagai media mulai diproduksi 

dengan menggunakan logo yang telah diciptakan. 

2.2.3. Kriteria Logo 

Setelah mengetahui tahapan membuat logo, ada baiknya kita mengetahui beberapa 

persyaratan untuk mendesain logo yang efektif. Berdasarkan fungsi awal logo, 

maka kriteria utama dalam membuat logo yang tidak dapat dipungkiri adalah 

(Rustan, 2009. Hlm. 42): 

1.   Harus unik. Mencerminkan dan mengangkat citra entitasnya sekaligus 

membedakannya dengan yang lain. 

2.   Harus mengakomodasi dinamika yang dialami entitasnya dalam jangka 

waktu selama mungkin. Artinya logo harus fleksibel dan tahan lama. 

Di luar kriteria dasar tersebut, ada beberapa kriteria umum yang bersifat 

fisik yang dilihat dari beberapa faktor seperti bentuk, warna dan ukuran. Kriteria 

tersebut dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam mendesain logo. Namun 

kriteria ini tidak bersifat kaku, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk berubah 
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di masa depan seiring dengan perkembangan kreativitas dalam dunia desain grafis 

dan bidang-bidang yang terkait dengannya. 

2.3. Karakteristik Bentuk 

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa hubungan arah garis dan sifatnya: 

(Rustan, 2009. Hlm. 47): 

1.   Garis Mendatar / Horizontal 

 Pasif, statis, berhenti, tenang/tenteram, rasional, formal, basis/dasar, 

dataran, negatif/minus, pembatalan. 

2.   Garis Tegak / Vertikal 

Aktif, tinggi, agung/mulia, megah, angkuh, spiritual, kesatuan, tunggal, 

kepemilikan, kekuatan, absolut, terkemuka. 

3.  Garis Miring / Diagonal 

Dinamis, bergerak, mengarah, informal, tidak stabil, larangan, pembatalan. 

Selain hubungan arah garis, karakteristik bentuk juga mencakup beberapa 

hubungan bentuk dasar dan sifatnya sebagai berikut: 

1.   Lingkaran 

Dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, tak terputus, tak berawal dan tak 

berakhir, abadi, kualitas, dapat diandalkan, sempurna, matahari, kehidupan 

dan semesta. 
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2.  Segi Empat 

Stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, keunggulan teknis, formal, sempurna, 

dapat diandalkan, kejujuran dan integritas. 

3.  Segi Tiga 

Stabil, diam, kokoh, megah, teguh, rasional, api, kekuatan, gunung, 

harapan, terarah, progres, bernilai, suci, sukses, sejahtera dan keamanan. 

2.4. Gestalt 

Gestalt adalah sebuah teori psikologi yang mengatakan bahwa seseorang akan 

mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan yang 

utuh. Teori ini dikembangkan oleh Max Wertheimer (1880 – 1943) bersama 

rekan-rekannya, teori ini dapat menjelaskan kecenderungan persepsi yang 

terbentuk di benak seseorang. Prinsip-prinsip gestalt yang banyak diterapkan 

dalam logo antara lain (2009. Hlm. 49): 

 

Gambar 2.4.1. Logo Umbro 

(www.roblox.com, 2014) 

Perncangan Ulang..., Mohammad Reza Arifianto, FSD UMN, 2014



15 

 

1.   Similarity 

Similarity merupakan salah satu prinsip gestalt yang berarti objek-objek 

yang tedapat dalam logo bentuk/elemennya sama/mirip akan dilihat 

sebagai satu kelompok tersendiri. 

 

Gambar 2.4.2. Logo WWF 

(en.wikipedia.org, 2014) 

2.   Clousure 

Clousure merupakan salah satu prinsip gestalt yang berarti melengkapi 

sebuah objek menjadi sesuatu yang utuh walau sebenarnya tidak komplit. 

 

Gambar 2.4.3. Logo Carrefour 

(www.ranklogos.com, 2014) 
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3.  Figure Ground 

Figure ground merupakan salah satu prinsip gestalt yang berarti melihat 

foreground objek (latar depan) atau background-nya (latar belakang), atau 

keduanya dapat dilihat sebagai objek. 

4.   Impossible Ground 

Impossible ground merupakan salah satu prinsip gestalt yang berarti objek 

yang tidak mungkin dibuat dalam dunia nyata tiga dimensi. 

 

Gambar 2.4.4. Logo Institute of Cancer Therapeutics 

(www.face-group.co.uk, 2014) 

Ketika menemukan suatu keganjilan pada sebuah logo, logo tersebut 

biasanya menjadi mudah diingat, dan secara otomatis ingat pada entitasnya, baik 

sebuah perusahaan atau suatu produk. Inilah salah satu tujuan mengapa seorang 

desainer sering menerapkan prinsip gestalt dalam karya logonya. Logo tersebut 

terkesan lebih cerdas. 
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2.5. Warna 

Disadari atau tidak, warna memainkan peran yang sangat besar dalam 

pengambilan keputusan sebelum membeli suatu produk. Penelitian yang 

dilakukan oleh Institute for Color Research di Amerika menemukan bahwa 

seseorang dapat mengambil keputusan terhadap orang lain, lingkungan atau 

produk dalam 90 detik dimana keputusan tersebut 90%-nya didasari warna. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Loyola, Chicago, Amerika, 

Warna juga dapat meningkatkan brand recognition sebanyak 80%. Oleh karena 

itu memilih warna yang tepat merupakan proses yang sangat penting dalam 

mendesain segala identitas visual. Untuk itu dibutuhkan riset yang mendalam 

yang menyangkut beberapa bidang, antara lain seperti psikologi, budaya dan 

komunikasi. Umumnya terdapat dua macam warna pada sebuah identitas visual, 

yaitu warna pada logo dan warna untuk corporate color/warna perusahaan. Ada 

kalanya corporate color yang digunakan dalam berbagai aplikasi desain 

menggunakan warna yang sama dengan warna pada logo, namun ada juga yang 

memperluas jangkauan area warnanya. Umumnya, warna memiliki sifat simpel 

dan fleksibel (Rustan, 2009. Hlm. 72). 

2.5.1. Makna Warna 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam menentukan pilihan warna 

dibutuhkan riset yang mendalam yang menyangkut beberapa bidang, antara lain 

seperti psikologi, budaya dan komunikasi Berikut adalah daftar-daftar warna dan 

maknanya diambil dari berbagai sumber (Rustan, 2009. Hlm. 73): 
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1.   Abu-abu 

Dapat diandalkan, keamanan, elegan, rendah hati, rasa hormat, stabil, 

kehalusan, bijaksana, masa lalu, bosan, kebusukan, rentan, polusi, urban, 

emosi yang kuat, seimbang, netral, perkabungan, formal dan bulan maret. 

2.   Putih 

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

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

penyerahan, takut, tanpa imajinasi, udara, kematian, kehidupan, 

perkawinan, harapan, lemah lembut, kosong dan bulan januari. 

3.   Hitam 

Klasik, baru, ketakukan, depresi, kemarahan, kematian, kecerdasan, 

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

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

sosial, anarki, kesatuan, dukacita dan profesional. 

4.   Merah 

Perayaan, kekayaan, nasib baik, suci, tulus, perkawinan, perkabungan, 

setan, gairah, kuat, energi, api, cinta, roman, gembira, cepat, panas, 

sombong, ambisi, pemimpin, maskulin, tenaga, bahaya, menonjol, darah, 

perang, marah, revolusi, radikal, sosialisme, komunisme, agresi, 

penghormatan, martir dan roh kudus. 
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5.   Biru 

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

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

dingin, depresi, dingin, idealism, udara, bijaksana, kerajaan, bangsawan, 

bumi, zodiak virgo, pisces, aquarius, kuat, tabah, cahaya, ramah, 

perkabungan, kebenaran, cinta, keagamaan, mencegah roh jahat, 

kebodohan dan kesialan. 

6.   Hijau 

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

kekayaan, uang, nasib baik, giat, murah hati, pergi, rumput, agresi, dingin, 

cemburu, malu, sakit, rakus, narkoba, korupsi, abadi, udara, tanah, tulus, 

zodiak cancer, pembaruan, pertumbuhan, kesehatan, bulan agustus, 

keseimbangan, harmoni, stabil, tenang, kreatif dan islam. 

7.   Kuning 

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

musim panas, harapan, udara, liberalisme, pengecut, sakit, takut, bahaya, 

tidak jujur, serakah, lemah, feminin, bergaul, persahabatan, zodiak gemini, 

taurus, leo, april, bulan September, kematian, berani dan tuhan. 

8.   Ungu 

Bangsawan, iri, sensual, spiritual, kreativitas, kaya, kerajaan, upacara, 

misteri, bijaksana, pencerahan, sombong, flamboyan, menonjol, 
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perkabungan, berlebihan, tidak senonoh, biseksual, kebingungan, harga 

diri, zodiak scorpio, bulan Mei, November, kaya, romantis dan kehalusan. 

9.   Jingga 

Hinduisme, Buddhisme, kebahagiaan, energi, keseimbangan, panas, api, 

antusiasme, flamboyan, kesenangan, agresi, sombong, menonjol, emosi 

berlebih, peringatan, bahaya, musim gugur, hasrat, zodiak sagitarius, bulan 

September, kerajaan dan protesnanisme. 

10.  Cokelat 

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

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

kasar, tanah, bulan Oktober, zodiak Capricorn, Scorpio, membumi, selera 

makan, menyehatkan, tabah, simple, persahabatan dan ketergantungan. 

11.  Pink 

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

feminin, kesehatan, cinta, roman, bulan juni, perkawinan, sukacita, 

innocence dan kekanakan. 

Memilih warna bagi suatu identitas bukan berdasarkan, selera, atau asal 

tebak. Karena belum tentu warna yang kita sukai adalah yang paling sesuai 

dengan kepribadian entitas tersebut. Butuh riset yang mendalam untuk hal 

tersebut, contohnya riset terhadap kepribadian entitas, produk, media, pelanggan 

dan market / pasar. 
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2.6. Graphic Standard Manual 

 

Gambar 2.6.1. Graphic Standard Manual 

(www.neillholley.com, 2014) 

Graphic Standard Manual, disingkat GSM atau biasa juga disebut pedoman 

sistem identitas merupakan pegangan bagi perusahaan atau entitas apapun, dalam 

menerapkan konsistensi identitas. Selain fungsi tersebut, GSM sebenarnya 

memiliki peran yang lebih mendasar sebagai alat yang memvisualkan citra 

perusahaan sebagai satu entitas yang utuh. Tanpa GSM, sulit untuk menerapkan 

dan mengontrol konsistensi identitas perusahaan. Sebagai contoh untuk diterapkan 

kedalam bentuk aplikasi media. GSM dapat memberikan pengarahan yang tepat 

pada percetakan untuk mendapatkan desain yang baik dan konsisten. GSM juga 

memiliki fungsi untuk mengecek dan mengukur keaslian sebuah identitas, untuk 

menghindarinya dari pembajakan. Desainer perlu mengkomunikasikan kepada 

klien apa dan mengapa pedoman sistem identitas ini penting, karena pada 

umumnya masyarakat awam tidak mengerti. Istilah yang digunakan orang untuk 

menyebut pedoman sistem identitas sendiri sangat banyak, sehingga untuk 

menyebut pedoman sistem identitas tidak terpaku dengan sebutan Graphic 
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Standard Manual atau GSM semata. GSM memiliki beberapa spesifikasi 

penggunaan/penerapan sistem identitas yang pada umumnya berisi antara lain 

(Rustan, 2009. Hlm. 90): 

1.   Pembukaan 

Pembukaan berisi kata pengantar dari pemimpin perusahaan atau desainer, 

menerangkan tujuan dari pedoman tersebut, dan bagaimana 

memanfaatkannya dengan benar. 

2.   Logo 

Logo sebagai atribut utama identitas diterangkan disini, termasuk 

konstruksi bentuk dan hubungan dengan elemen lainnya. 

3.   Warna 

Sistem warna yang digunakan dalam perusahaan, alternatif warna dalam 

kondisi tertentu, dan informasi kode warna untuk percetakan, screen dan 

media online. 

4.   Tipografi 

Type Family (huruf dalam satu keluarga huruf) yang digunakan, alternatif 

huruf untuk berbagai media. 

5.   Elemen Lain 

Fotografi maupun elemen visual lain yang membawa satu nuansa brand. 
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6.   Layout 

Ketentuan mengenai penyusunan berbagai macam elemen dalam satu 

komposisi layout. 

7.   Penerapan Identitas 

Penerapan Identitas berupa logo pada berbagai media aplikasi yang 

digunakan perusahaan. 

8.   Incorrect Use 

Penerapan yang salah atau larangan-larangan dari seluruh poin di atas 

disertai dengan contoh kasusnya 

Di luar pedoman yang umum, ada juga yang mencantumkan tone/tata 

bahasa perusahaan, signage, seragam karyawan, desain interior dan eksterior 

gedung, display untuk pameran, kemasan produk, gift dan lain-lain. Semua 

tergantung kebutuhan perusahaan, besar kecilnya perusahaan, budget, dan banyak 

faktor lain. Desainer berpengalaman, Jerry Kuyper mengajukan 9 tips untuk 

membuat pedoman identitas yang baik sebagai berikut (Rustan, 2009. Hlm. 102): 

1.   Strategis 

Tidak hanya berisi cara-cara penerapan yang baik dan larangan-larangan, 

melainkan fokus pada memberikan pengertian mengapa perlu ada 

pedoman penerapan identitas itu, dan apa yang diinginkan perusahaan 

lewat pedoman tersebut. 
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2.   Visual 

Sampel / contoh penerapan berupa gambar seringkali lebih efektif daripada 

keterangan / tulisan yang panjang. 

3.   Mudah Dimengerti 

Hindari istilah-istilah yang tidak umum / sulit dimengerti. 

4.   Singkat 

20 halaman berisi informasi yang singkat namun padat lebih efektif 

daripada 50 halaman yang bertele-tele. 

5.  Template 

Lebih efektif menggunakan template daripada informasi panjang lebar 

yang tidak terlalu penting. 

6.   Menghargai 

Tahu siapa yang akan menggunakan pedoman tersebut dan menggunakan 

gaya bahasa yang profesional sesuai penggunanya.  

7.   Seimbang 

Seimbang secara struktural dan fleksibilitas. Terlalu fleksibel bisa 

menyebabkan kekacauan, terlalu berstruktur akan menimbulkan kesan 

tidak hidup/natural. 
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8.   Digital 

Supaya efektif, perlu dibuat versi digitalnya dalam format .pdf yang dapat 

di share melalui internet/e-mail, atau bisa di print. 

9.   Scalable 

Identitas berupa file digital yang dapat diubah ukurannya oleh pengguna 

atau di edit dengan batasan-batasan tertentu sesuai aturan yang telah 

diterapkan, tentunya akan lebih efektif. 

2.7. Layout 

Pada dasarnya layout dijabarkan sebagai tata letak elemen-elemen desain terhadap 

suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang ingin 

disampaikan. Namun, definisi layout dalam perkembangannya sudah melebur 

dengan definisi desain itu sendiri, sehingga banyak orang mengatakan bahwa me-

layout sama dengan mendesain (Rustan, 2009. Hlm. 0). 

2.7.1. Proses Membuat Layout 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan layout yang 

baik adalah sebagai berikut (Rustan, 2009. Hlm. 10): 

1. Konsep Desain 

 Untuk dapat mendesain layout dengan baik dan benar, tentunya kita harus 

dapat menentukan konsep terlebih dahulu. Konsep tersebut dapat dicapai 

dengan mengetahui jawaban atas berbagai pertanyaan berikut: 
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 a. Apa tujuan desain tersebut? 

 b. Siapa target audience-nya? 

 c. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada? 

 d. Bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut? 

 e. Di mana, pada media apa, dan kapan desain tersebut akan dilihat? 

2. Media dan Spesifikasinya 

 Hal yang penting dilakukan setelah mendapatkan konsep desain adalah 

menentukan media dan spesifikasi apa yang akan digunakan. Beberapa 

pertimbangan yang diperlukan dalam menentukan hal tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut: 

 a. Media 

 b. Bahan 

 c. Ukuran 

 d. Posisi 

 e. Waktu dan Tempat 

3.  Thumbnails dan Dummy 

 Thumbnails adalah sketsa layout dalam bentuk mini. Thumbnails berguna 

untuk memperkirakan letak elemen-elemen layout pada suatu halaman. 

Dummy adalah contoh jadi suatu desain nantinya, Untuk sebuah buku, 
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anda dapat membuat dummy dengan lembaran kertas sebanyak halaman 

buku tersebut tanpa isi di dalamnya. Nantinya dummy tersebut akan 

menjadi bayangan bagaimana bentuk dan seberapa tebal buku yang akan 

kita buat. 

4. Desktop Publishing 

 Desktop Publishing merupakan proses komputerisasi atas konsep-konsep 

desain yang telah dicapai. Konsep dan Sketsa desain yang telah matang, 

disempurnakan melalui software-software yang mendukung guna 

menghasilkan desain agar sesuai dengan yang kita inginkan. 

5. Percetakkan 

 Pada tahap ini desainer menentukan teknik cetak apakah yang cocok untuk 

mencetak karya desain yang telah dibuat. Untuk hasil cetak yang optimal, 

diperlukan kerja sama antara pihak desainer dan percetakan untuk 

mengontrol status dan kualitas cetaknya. 

2.7.2. Elemen Layout 

Berbagai macam elemen dalam suatu layout secara umum memiliki dua tujuan, 

yaitu menyampaikan informasi secara lengkap dan tepat dan kenyamanan dalam 

membaca termasuk di dalamnya kemudahan mencari informasi yang dibutuhkan, 

navigasi dan estetika. Pada umumnya, semua karya desain grafis yang berfungsi 

sebagai media identitas mengandung sebagian atau seluruh elemen layout. Layout 

memiliki banyak sekali elemen yang mempunyai peran yang berbeda-beda dalam 

membangun layout secara keseluruhan. Untuk membuat layout GSM yang 
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optimal, desainer perlu mengetahui peran masing-masing elemen berikut (Rustan, 

2009. Hlm. 27): 

1.   Elemen Teks 

Elemen teks pada layout terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut: 

 a. Judul 

Suatu naskah biasanya diawali oleh sebuah atau beberapa kata singkat 

yang disebut judul. Judul diberi ukuran besar untuk menarik perhatian 

pembaca dan membedakannya dari elemen layout lainnya. Selain dari 

ukuran, pemilihan sifat yang tercermin dari jenis huruf tersebut juga harus 

menarik perhatian, karena untuk judul segi estetis lebih diprioritaskan. 

Misalnya kita dapat menggunakan huruf-huruf yang bersifat dekoratif dan 

tidak terlalu formal. 

  b. Bodytext 

Isi/naskah/artikel. Keberhasilan suatu bodytext dapat ditentukan dengan 

dukungan judul yang menarik dan gaya penulisan yang menarik dari 

naskah itu sendiri. 

  c. Caption 

Keterangan singkat yang menyertai elemen visual. Caption biasanya 

dicetak dalam ukuran kecil dan dibedakan gaya atau jenis hurufnya dengan 

bodytext dan elemen teks lainnya. 
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  d. Callouts 

Callouts menyertai elemen visual yang memiliki lebih dari satu 

keterangan. Callouts biasanya memiliki garis yang menghubungkan 

dengan elemen visualnya. Balloon adalah salah satu bentuk callouts. 

 e. Spasi Antarparagraf 

Untuk membedakan paragraf yang satu dengan yang lainnya, antar 

paragraf diberi spasi/jarak. 

  f. Header & Footer 

Header adalah area di antara sisi atas kertas dan margin atas. Footer 

adalah area di antara sisi bawah kertas dan margin bawah. Header dan 

Footer dapat berisi running head, nomor halaman dan informasi lainnya. 

  g. Running Head 

Judul buku, bab/topik yang sedang dibaca, nama pengarang dan informasi 

lainnya yang berulang-ulang ada pada tiap halaman dan posisinya tidak 

berubah. Tidak hanya di header, running head juga dapat terletak di 

footer. Yang letaknya di footer sering kali tetap disebut running head, 

bukan running feet. 

  h. Nomor Halaman 

Untuk materi publikasi yang memiliki lebih dari 8 halaman dan memuat 

banyak topik yang berbeda, sebaiknya kita gunakan nomor halaman untuk 
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memudahkan pembaca mengingat lokasi artikel. Lebih baik lagi bila 

disertai dengan daftar isi/index di halaman depan. 

2. Elemen Visual 

Elemen visual pada layout terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut: 

  a. Foto 

Kekuatan terbesar dari fotografi pada media periklanan khususnya adalah 

kredibilitasnya untuk member kesan „dapat dipercaya‟. 

  b. Artworks 

Artworks adalah segala jenis karya seni bukan fotografi baik itu berupa 

ilustrasi, kartun, sketsa dan lain-lain yang dibuat secara manual maupun 

dengan komputer. 

  c. Garis 

Garis merupakan elemen desain yang dapat menciptakan kesan estetis 

pada suatu karya desain. Di dalam suatu layout, garis mempunyai sifat 

yang fungsional antara lain membagi suatu area, penyeimbang berat dan 

sebagai elemen pengikat system desain supaya terjaga kesatuannya. 

 d. Point 

Suatu daftar/list yang mempunyai beberapa baris berurutan ke bawah. 

Biasanya di depan tiap barisnya diberi penanda angka atau dingbats. 
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3.   Invisible Elements 

Elemen-elemen yang tergolong sebagai invisible elements ini merupakan 

fondasi atau kerangka yang berfungsi sebagai acuan penempatan semua 

elemen layout. Invisible elements dapat dikategorikan sebagai berikut: 

  a. Margin 

Margin menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang akan 

ditempati oleh elemen-elemen layout. Margin mencegah agar elemen-

elemen layout tidak terlalu jauh ke pinggir halaman. Karena hal tersebut 

secara estetika kurang menguntungkan dan juga elemen layout dapat 

terpotong saat percetakan. Namun, ada juga yang sengaja meletakkan 

elemen layout jauh ke pinggir halaman bila memang konsep desain 

tersebut sudah melalui pertimbangan estetis sebelumnya. 

  b. Grid 

Grid adalah alat bantu yang sangat bermanfaat dalam me-layout. Grid 

mempermudah kita menentukan dimana harus meletakkan elemen layout 

dan mempertahankan konsistensi dan kesatuan layout terlebih untuk karya 

desain yang mempunyai beberapa halaman. Dalam membuat grid, kita 

membagi halaman menjadi beberapa kolom berupa garis-garis vertikal 

maupun horisontal. Sedangkan untuk merancangnya harus 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran dan bentuk bidang, 

konsep dan style desain, ukuran huruf, kuantitas elemen yang ingin 

dicantumkan dan lain-lain. 
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2.7.3. Prinsip Layout 

Prinsip-prinsip layout dapat dianalogikan sebagai suatu formula guna 

menghasilkan suatu layout yang baik. Formula ini akan bekerja dan memberikan 

hasil yang maksimal bila diterapkan dengan seksama ditambah dengan latihan dan 

eksplorasi terus menerus. Prinsip-prinsip layout tersebut antara lain adalah 

(Rustan, 2009. Hlm. 73): 

1.   Sequence 

Sequence merupakan urutan perhatian. Kita membuat prioritas dan 

mengurutkan dari yang harus dibaca pertama, kedua dan selanjutnya. 

Sequence diperlukan karena bila semua informasi itu ditampilkan sama 

kuatnya, pembaca akan kesulitan menangkap pesannya. Dengan adanya 

sequence akan membuat pembaca secara otomatis mengurutkan 

pandangan matanya sesuai harapan kita. 

2.   Emphasis 

Emphasis merupakan penekanan elemen. Emphasis dapat diciptakan 

dengan beberapa cara seperti dengan memberi ukuran yang berbeda, 

memberi warna yang kontras, peletakkan posisi yang strategis atau 

menggunakan style yang berbeda dengan elemen lain. 

3.   Balance 

Balance berarti keseimbangan. Pembagian berat yang merata pada suatu 

bidang layout. Pembagian berat yang merata bukan berarti seluruh bidang 
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layout harus dipenuhi dengan elemen, tetapi lebih pada menghasilkan 

kesan seimbang dengan menggunakan elemen-elemen yang dibutuhkan 

dan meletakkannya pada tempat yang tepat. Tidak hanya pengaturan letak, 

tapi juga ukuran, arah, warna dan atribut-atribut lainnya. Ada dua macam 

keseimbangan suatu layout, yaitu keseimbangan simetris (symmetrical 

balance/formal balance), dan keseimbangan tidak simetris (assymetrical 

balance/informal balance). 

4.   Unity 

Unity berarti kesatuan. Prinsipnya sama dengan kesatuan antara elemen-

elemen desain. Teks, gambar, warna, ukuran, posisi, style dan lainnya. 

Semua elemen harus saling berkaitan dan disusun secara tepat. 

2.8. Tipografi 

Tipografi berarti ilmu cetak (Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, 2007. 

Hlm. 1199). Secara tradisional istilah tipografi berkaitan erat dengan setting huruf 

dan pencetakkannya. Pengaruh perkembangan teknologi digital yang sangat pesat 

pada masa kini membuat maknanya meluas. Kini tipografi dimaknai sebagai 

segala disiplin yang berkenaan dengan huruf (Rustan, 2011. Hlm. 16). 

2.8.1. Klasifikasi Umum 

Ada banyak sekali typeface yang tersedia di dunia saat ini, tujuan klasifikasi 

adalah untuk memudahkan orang dalam mengidentifikasi dan memilih typeface 

yang akan digunakan. Alexander Lawson memperkenalkan klasifikasi yang 

dikelompokkan berdasarkan sejarah dan bentuk huruf. Klasifikasi ini cukup 
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simple dan hingga saat ini menjadi klasifikasi yang paling umum digunakan. 

Berikut adalah klasifikasi-klasifikasi tersebut (2011. Hlm. 46): 

 

Gambar 2.8.1. EF Lucida Blackletter T 

(www.identifont.com, 2014) 

1.   Black Letter / Old English / Fraktur 

Karakter Black Letter dibuat berdasarkan bentuk huruf dari tulisan tangan 

yang populer pada masa abad pertengahan di Jerman (gaya Gothic) dan 

Irlandia (gaya Celtic), ditulis menggunakan pena berujung lebar sehingga 

menghasilkan kontras tebal-tipis yang kuat. Untuk menghemat media, 

karakter ditulis berdempetan sehingga berkesan gelap, berat dan hitam. 

 

Gambar 2.8.2. Centaur 

(www.identifont.com, 2014) 
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2.   Humanist / Venetian 

Di Italia, orang tidak menggunakan typeface bergaya Black Letter, 

melainkan Roman/Romawi kuno yang negative space-nya cukup banyak 

sehingga tulisan tampak lebih terang dan ringan, karenanya gaya Humanist 

mendapat julukan White Letter. Kelompok typeface ini diberi nama 

demikian karena memiliki goresan lembut dan organic seperti tulisan 

tangan. Disebut juga Venetian karena jenis huruf Humanist pertama dibuat 

di Venezia, Italia.  

 

Gambar 2.8.3. Adobe Garamond 

(www.identifont.com, 2014) 

3.   Old Style / Old Face / Garalde 

Kemahiran dan tingkat akurasi para pembuat huruf makin lama makin 

meningkat, kebutuhan akan bentuk huruf yang mirip tulisan tangan makin 

berkurang. Faktor-faktor tersebut mendorong munculnya gaya baru pada 

abad 15 yang disebut Old Style. Karakter-karakter pada kelompok typeface 

ini menjauhi bentuk-bentuk kaligrafis/tulisan tangan. 
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Gambar 2.8.4. ITC New Baskerville (EF) 

(www.identifont.com, 2014) 

4.  Transitional 

Pada abad 17 muncul kelompok typeface dengan gaya baru yang dibuat 

berdasarkan perhitungan secara ilmiah dan prinsip-prinsip matematika, 

makin menjauh dari sifat kaligrafis/tulisan tangan. Kelompok ini disebut 

transitional karena berada di antara Old Style dan Modern. 

 

Gambar 2.8.5. Bodoni 

(www.identifont.com, 2014) 
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5.   Modern 

Dinamakan Modern karena kemunculan kelompok typeface ini pada akhir 

abad 17, menuju era yang disebut Modern Age. Ciri-cirinya hampir lepas 

sama sekali dari sifat kaligrafis typeface pendahulunya. 

 

Gambar 2.8.6. Clarendon (BT) 

(www.identifont.com, 2014) 

6.   Slab Serif / Egyptian / Square serif / Mecanes / Antiques 

Muncul sekitar abad 19, kelompok bergaya Slab Serif awalnya digunakan 

sebagai display type untuk menarik perhatian pembaca poster iklan atau 

flier.  

 

Gambar 2.8.7. Arial Narrow 

(www.identifont.com, 2014) 
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7.   Sans Serif 

Sans Serif merupakan jenis huruf tanpa Serif. Sans Serif mulai popular 

pada awal abad 20, saat para desainer mencari bentuk-bentuk ekspresi baru 

yang mewakili sikap penolakan terhadap nilai-nilai lama, yaitu 

pengkotakkan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. Gerakan yang 

disebut dengan Modern Art Movement ini mulai menghapus dekorasi dan 

hiasan berlebihan pada desain, yang pada saat itu dianggap menyimbolkan 

golongan penguasa. 

 

Gambar 2.8.8. Segoe Script Bold 

(www.identifont.com, 2014) 

8.   Script & Cursive 

Script dan Cursive bentuknya didesain menyerupai tulisan tangan, ada 

yang seperti goresan kuas atau pena kaligrafi. Script huruf-huruf kecilnya 

saling menyambung, sedangkan Cursive tidak. Script maupun Cursive 

didesain untuk digunakan dalam teks yang memadukan huruf besar-kecil, 

bukan huruf besar semua. 
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Gambar 2.8.9. Zamenhof 

(www.gooddesignmakesmehappy.com, 2014) 

9.   Display / Dekoratif 

Kelompok Display muncul sekitar abad 19. Saat itu jenis huruf Display 

sangat dibutuhkan dunia periklanan untuk menarik perhatian pembaca. 

Yang diprioritaskan bukan legibility-nya melainkan keindahannya. 

2.8.2. Style 

Istilah style dalam tipografi bisa sangat luas dan menyangkut beberapa aspek, 

antara lain (Rustan, 2011. Hlm. 60): 

 

Gambar 2.8.10. Times New Roman 

(www.identifont.com, 2014) 
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1.   Roman 

Roman adalah huruf tegak. Huruf-huruf kuno bangsa romawi yang tegak 

menjadi ide dasar digunakannya istilah Roman ini. Versi Roman biasa juga 

disebut Normal/Regular. Versi-versi lain seperti italic, bold dan lain-lain 

semuanya beranjak dari versi Roman ini. 

 

Gambar 2.8.11. Times New Roman Italic 

(www.identifont.com, 2014) 

2.   Italic 

Italic adalah huruf miring. Style ini sejak abad 16 digunakan sebagai 

emphasis dan pendukung style roman. 

 

Gambar 2.8.12. Helvetica Bold 

(www.identifont.com, 2014) 
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3.   Bold 

Style bold sangat sering dijumpai sebagai emphasis dalam teks. Sifatnya 

untuk menonjolkan/menekankan sebuah teks. 

 

Gambar 2.8.13. Arial Black 

(www.identifont.com, 2014) 

4.   Type Weight 

Type weight adalah tingkat ketebalan karakter, dilihat dari seberapa tebal 

stroke yang membentuknya. Biasanya desainer mendesain weight suatu 

karakter diawali dengan versi Regular, dan setelahnya baru mereka 

menebalkan atau menipiskan stroke. 

 

Gambar 2.8.14. Tall Skinny Condensed 

(www.identifont.com, 2014) 
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5.   Type Width 

Type width adalah lebar-sempit-nya karakter. Jika pada type weight dilihat 

dari ketebalan stroke-nya, Type width dilihat dari ukuran lebar sisi 

horisontal-nya. Dua buah style yang paling standar adalah Condensed dan 

Extended. Condensed terlihat seperti „gepeng‟ ditekan dari kiri-kanan, 

extended seperti ditekan dari atas-bawah. condensed lebih sempit daripada 

regular, sedangkan extended lebih lebar daripada regular. Ada juga yang 

tidak menggunakan istilah condensed dan extended tapi narrow (sempit) 

dan wide (lebar). 

 

Gambar 2.8.15. Tahoma Small Cap 

(www.fonts101.com, 2014) 

6.   Smallcaps 

Sebuah varian style berupa huruf besar yang tingginya sama, atau lebih 

tinggi sedikit daripada x-height huruf kecilnya. Keunggulan Smallcaps 

adalah ia dapat berdampingan harmonis di antara huruf-huruf kecil dalam 

naskah, tidak berkesan terlalu kuat seperti halnya huruf-huruf besar. Pada 

kebanyakan typeface, Smallcaps biasanya dijadikan satu font tersendiri. 

Smallcaps banyak digunakan sebagai emphasis/penekanan tertentu. 
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Gambar 2.8.16. Helvetica 

(www.identifont.com, 2014) 

7.   Monospaced 

Disebut monospaced karena ukuran lebar tiap karakternya sama, baik pada 

huruf yang sempit seperti I maupun yang lebar seperti W. Akibat terlalu 

banyaknya ruang negatif pada huruf-huruf monospaced yang sempit, 

biasanya serif pada huruf-huruf seperti I, l, j, diperpanjang supaya terlihat 

hampir sama lebar dengan huruf yang memang lebar. 

2.8.3. Legibility & Readability 

Legibility berhubungan dengan kemudahan mengenali dan membedakan masing-

masing huruf/karakter. Legibility menyangkut desain/bentuk huruf yang 

digunakan. Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing 

huruf/karakternya mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas satu sama lain. 

Readability berhubungan dengan tingkat keterbacaan suatu teks. Teks 

yang readable berarti keseluruhannya mudah dibaca. Apabila legibility lebih 

membahas kejelasan karakter satu per satu, readability tidak lagi menyangkut 

huruf/karakter satu per satu, melainkan keseluruhan teks yang telah disusun dalam 
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suatu komposisi. Legibility bisa menciptakan readability, karena biasanya jika kita 

mudah membedakan masing-masing karakter, maka keseluruhan teks akan mudah 

dibaca. Namun adakalanya suatu teks yang legible tidak readable. Contohnya bila 

masing-masing huruf/karakternya jelas, tetapi disusun dalam komposisi yang 

tidak benar yang membuat keseluruhan teks sulit dibaca (Rustan, 2011. Hlm. 74). 

2.9. Branding 

Sebuah merek paling tepat digambarkan sebagai jumlah dari semua bagian dari 

bisnis, produk atau organisasi. Segala sesuatu yang Anda lakukan, semua yang 

Anda katakan ditangkap sebagai merek dagang Anda. Jadi, meskipun agency 

sering merujuk pada logo atau iklan (atau apa pun yang dapat mereka jual sebagai 

"brand"). Sebenarnya, itu bukan hanya mencakup satu hal (Edge & Milligan, 

2009. Hlm. 14). Beberapa alasan pentingnya branding dapat dijabarkan sebagai 

berikut (Edge & Milligan, 2009. Hlm. 8): 

1.   Orang percaya bahwa mereka tegas terhadap sesuatu yang mereka nilai 

secara pribadi dan siap untuk membayar lebih atau berulang kali; 

2.   Branding secara hukum melindungi hak Anda, mereka melindungi ide 

Anda, bukan hanya produk; 

3.   Branding memungkinkan untuk meluncurkan produk dan layanan baru; 

4.   Branding bertindak sebagai "pelindung" dalam persaingan di pasar; 

5.   Branding membantu menarik dan mempertahankan orang-orang yang 

ingin bekerja untuk Anda, yang membantu Anda menghasilkan uang; 
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6.   Dalam rangka untuk menghasilkan uang secara terus menerus, branding 

memaksa Anda untuk memberikan konsistensi kepada pelanggan Anda. 

Hal lain yang tidak kalah penting adalah cara-cara dalam membangun sebuah 

brand. Berikut adalah kiat-kiat yang perlu diketahui dalam membangun sebuah 

brand (Edge & Milligan, 2009. Hlm. 19): 

1.   Mengembangkan strategi yang jelas dan mudah dimengerti. 

2.   Mengembangkan brand identity yang dapat dilindungi dengan hukum. 

3.   Pastikan Anda memiliki pengalaman pelanggan yang konsisten dan juga 

ikonik di seluruh produk Anda. 

4.   Jangan bermain-main dengan logo. 

2.9.1. Brand Positioning 

Membahas tentang brand positioning tentunya tidak akan terlepas dari sang 

penemu konsep positioning yaitu Al Ries dan Jack Trout. Ia mengatakan bahwa 

positioning adalah menempatkan produk dan merek kita menancap dibenak 

pelanggan. Singkatnya, brand positioning adalah janji merek Anda. 

Lalu mengapa brand positioning disebut sebagai janji merek? Ketika 

Lifebuoy mengikrarkan diri sebagai “sabun kesehatan”, maka sesungguhnya ia 

sedang berjanji kepada pelanggannya bahwa Lifebuoy adalah benar-benar sabun 

kesehatan yang mampu membersihkan segala kuman yang menempel pada kulit 

tubuh kita. Dalam menentukan brand positioning tidak boleh asal-asalan, kita 

berjanji terlalu muluk-muluk tetapi konten produk dan merek kita tidak dapat 
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memenuhi apa yang kita janjikan (http://koransolo.com/metro/konsultasi/1283-

brand-positioning-adalah-janji-merek-anda/). 

2.9.2. Brand Identity 

Brand identity berarti berbagai tanda-tanda visual dan verbal yang membedakan 

dan dimiliki oleh brand Anda yang juga digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengkomunikasi dan melindungi brand Anda di pasar. Brand identity dapat 

meliputi beberapa elemen sebagai berikut (Edge & Milligan, 2009. Hlm. 58): 

1.   Nama 

2.   Logo 

3.   Warna 

4.   Image style (Ilustrasi, Fotografi dan lain-lain) 

5.   Layout cetak (Kartu Nama, Kop Surat dan lain-lain) 

6.  Sub-brand 

7.   Sonics (Jingle, Ringtone dan lain-lain) 

Brand identity menginformasikan dan menerjemahkan ke dalam bentuk 

suatu Identitas, atau mungkin lebih baik untuk mengatakan bahwa brand identity 

ditransformasikan menjadi identitas melalui kekuatan ide kreatif. Ada tiga hal 

yang perlu Anda lakukan untuk dapat mengasosiasikan brand identity Anda dalam 

pikiran orang (Edge & Milligan, 2009. Hlm. 61): 
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1.   Berbeda 

Pastikan bahwa cara Anda melihat dan apa yang Anda katakan adalah 

unik, atau setidaknya jelas dibedakan dari pesaing di pasar Anda. 

2.   Konsisten 

Ketika Anda telah mengembangkan brand identity, gunakan dimanapun 

Anda bisa. Konsumen perlu untuk menemukan dan mengenali Anda. 

3.   Relevan 

Dalam mengembangkan suatu brand identity, semua harus saling terkait.
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