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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Desain Komunikasi Visual 

Landa (2011) mengatakan bahwa desain komunikasi visual adalah ilmu yang 

mempelajari konsep komunikasi visual dengan merepresentasikan ide kreatif dalam 

menyampaikan sebuah pesan melalui suatu media. Desain Komunikasi Visual (DKV) 

adalah sebuah bentuk dari desain grafis dalam komunikasi visual untuk 

menyampaikan pesan kepada masyarakat dari sebuah hasil ide kreatif, penyeleksian 

dan elemen visual (hlm. 2).  

Hal ini diperkuat oleh Yuliastanti (2008) yang mengatakan bahwa, desain 

komunikasi visual adalah perancangan untuk menyampaikan pola pikir dari 

penyampaian pesan kepada penerima pesan, berupa bentuk visual yang komunikatif, 

efektif,efisien dan tepat. Selain itu jugamesti terpola dan terpaduserta estetismelalui 

media tertentu sehingga dapat mengubah sikap positif sasaran (hlm. 11). Teori desain 

terdapat lima teori yaitu: 

2.1.1. Layout 

Rustan (2009) mengatakan bahwa layout adalah tataletak elemen-elemen desain pada 

suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung sebuah konsep atau pesan (hlm. 

10). Dalam pembuatan layout, ada elemen tidak terlihat yang memiliki fungsi sangat 
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penting dalam pembentukan unity dari keseluruhan layout sebagai kerangka atau 

fondasi yang menjadi acuan desainer dalam penempatan layout lainnya, yaitu margin 

dan grid (hlm. 63) 

2.1.2. Grid 

Gambar 2.1. Grid 

(Sumber : http://etc.usf.edu, 21 Juni 2016) 

Grid digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah desainer dalam menentukan 

peletakan elemen-elemen layout, mempertahankan konsistensi dan kesatuan layout 

dalam desain yang memiliki beberapa halaman (hlm. 68). 

2.1.3. Tipografi 

Tipografi adalah seni memilih dan menggabungkan jenis huruf dari sekian banyak 

huruf yang ada dengan jenis huruf lain serta menggabungkan sejumlah kata kedalam 

ruang yang tersedia (Maharsi, 2013). Sedangkan menurut Rustan (2009) tipografi 
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adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan huruf. Dalam pemilihan huruf 

diperlukan pertimbangan legibility dan readibility dimana legibility berkaitan dengan 

kemudahan dalam mengenali dan membedakan huruf, huruf dikatakan legibility 

apabila huruf dapat dengan mudah dikenali dan dibedakan dengan huruf lain. 

Sedangkan readibility berkaitan dengan tingkat keterbacaan sebuah huruf, suatu huruf 

dikatakan readibility jika legibility disusun dengan baik sehingga dapat membantu 

dalam pembacaan suatu huruf. Yang dapat mempengaruhi legibility dan readibility 

(hlm.74), adalah : 

1. Desain Huruf 

Merancang sebuah huruf membutuhkan legibility dan readibility. Seperti 

huruf a dan o dalam Futura yang memiliki kemiripan sehingga dapat 

menyebabkan pembaca salah mengerti.  

2. Kombinasi dan Jarak Huruf 

Bila tidak diperhatikan, sebuah kombinasi huruf dapat merubah satu huruf 

menjadi huruf lain. Seperti huruf a dan l bila kombinasi huruf ini diletakkan 

dengan posisi yang berdekatan dapat membentuk huruf d sehingga pembaca 

salah mengenalinya. 

3. Huruf Besar dan Kecil 

Pemakaian huruf besar dapat mengurangi legibility dan readibility karena tidak 

memiliki perbedaan tinggi disetiap hurufnya sehingga terlihat seperti garis horizontal, 
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sedangkan pemakaian huruf kecil memiliki kontur yang tidak rata sehingga 

mempermudah dalam pembacaan dan pengenalan huruf. 

2.1.4. Warna 

Anggraini (2014) mengatakan bahwa warna merupakan salah satu bagian yang 

penting dalam desain. Warna dapat menampilkan citra yang ingin disampaikan. 

Warna juga merupakan elemen yang dapat menarik perhatian dan membangkitkan 

mood dalam membaca. Pemilihan warna yang salah dapat menyebabkan kehilangan  

 

Gambar 2.2. Roda warna 

(Sumber : https://www.dulux.co.id, 21 Juni 2016) 

mood dalam membaca. Dalam memilih warna, langkah yang pertama diambil adalah 

kesan seperti apa yang ingin kita bangun dalam sebuah desain (hlm. 37). 
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a. Warna Primer 

Warna primer merupakan warna dasar yang bukan merupakan warna 

campuran dari warna-warna lainnya. Warna yang termasuk golongan 

warna primer adalah merah, biru dan kuning. 

b. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan hasil pencampuran dari warna primer dengan 

proporsi 1:1. Misalnya warna merah dicampurkan dengan warna kuning 

yang akan menghasilkan warna jingga, hijau adalah campuran dari warna 

biru dan kuning. 

c. Warna Tersier 

Warna tersier merupakan hasil pencampuran warna primer dan warna 

sekunder. Warna jingga kekuningan merupakan warna yang didapat dari 

pencamouran kuning dan jingga. 

d. Warna Komplimen 

Warna komplimen ialah warna-warna yang berseberangan dengan warna-

warna yang terdapat pada colourwheel. 

e. Warna Analog   

Warna analog ialah warna-warna yang mempunyai angka kromatik yang 

sangat minimal. Dimana warna-warna yang disebutkan mempunyai posisi 

yang bersebelahan pada colourwheel. 
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2.2. Prinsip Desain 

Empat prinsip dasar desain grafis menurut Supriyono (2010) digunakan untuk 

menciptakan komposisi desain yang harmonis (hlm. 86). Prinsip desain terdiri dari 

keseimbangan (balance), tekanan (emphasis), irama (rhythm) dan kesatuan (unity). 

2.2.1. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah pembagian yang sama berat secara visual maupun optik. 

Komposisi desain dikatakan seimbang jika objek berada di antara bagian kanan kiri 

sehingga memberi kesan sama berat. 

2.2.2. Tekanan 

Tekanan digunakan untuk menonjolkan elemen visual yang kuat sehingga audiens 

dapat menerima informasi yang dianggap paling penting. Penekanan dapat dilakukan 

dengan 2 cara, menggunakan teknik kontras untuk membuat objek yg penting 

menjadi pusat perhatian dan teknik penempatan objek dengan menciptakan focus 

pusat untuk menarik perhatian konsumen. 

2.2.3. Irama 

Irama adalah Pola dimana layout dibuat dengan menyusun elemen-elemen visual 

secara berulang-ulang dan dapat berupa repetisi yang konsisten atau variasi yang 

disertai perubahan bentuk, ukuran, atau porsi. 

Perancangan Logo... M. Nazaruddin Shihab, FSD UMN, 2016



14 

2.2.4. Kesatuan 

Kesatuan digunakan untuk menciptakan keharmonisan dalam tipografi, ilustrasi, 

warna dan elemen desain lain dalam suatu desain. 

2.3. Fotografi 

Menurut Tjin (2012, hlm. 43) mengatakan pada dasarnya, fotografi adalah media 

komunikasi antara fotografer dan penikmat foto. Supaya komunikasi tersebut bisa 

tersampaikan dengan baik, fotografi harus bisa mengomposisikan foto dengan baik. 

Komposisi dalam fotografi adalah cara kita menempatkan elemen-elemen visual 

dalam sebuah foto. 

2.4. Identitas Visual 

Menurut Kaputa (2011) mengatakan Identitas visual adalah penyampaian pesan yang 

ingin di ungkapkan secara visual. Ketika keduanya benar-benar sesuai (hlm. 89). 

Identitas visual dalam pengertian umum adalah gambar atau goresan yang 

merepresentasikan satu adatu lebih, pesan dengan maksut tertentu dan digunakan 

untuk mengkomunikasikan keberadaan dari sebuah perusahaan, organisasi, institusi, 

ataupun golongan didalamnya terdapat nama, lambang, tipografi, warna serta tagline 

atau slogan. Idenritas visual diaplikasikan mulai dari stationary office hingga aktiva 

tetap seperti bangunan, sarana angkut serta pendukung promosi seperti merchandise. 

Image suatu perusahaan sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 
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perusahaan. Identitas visual yang menonjol dan kuat sangat diperlukan sebagai 

pengenal suatu produk atau perusahaan. 

  

2.4.1. Logo 

Sebagai bendera perusahan, logo adalah aset visual yang paling penting sekaligus 

katalisator dari perasaan baik dan buruk yang karenanya, perlu dikelola dengan cara 

yang cerdik (Gobe, hlm. 129). Asal kata logo berasal dari bahasa yunani yaitu Logos, 

yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada awalnya logo dikenal dengan 

lebih popular dengan istilah logotype, bukan logo. 

 Pertama kali istilah logotype muncul tahun 1810-1840, yang diartikan sebagai 

tulisan nama entitas (objek fisik yang dimaksud, perusahaan, negara, barang atau 

jasa) yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau 

memakai jenis huruf tertentu. Kemudian pada tahun 1937 logotype disingkat menjadi 

logo dan menjadi lebih populer (Rustan, hlm. 13). 

Sering terjadi salah persepsi antara pengertian logo, simbol, atau lambang 

disebabkan, masyarakat masih belum mengerti benar mengenai unsur-unsur desain 

tersebut. Dalam buku Estetika Layout, pengertian logo adalah tanda pengenal 

(simbol) dari suatu instantsi atau perusahaan singkatan dari kepanjangan nama suatu 

perusahaan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga merupakan ciri khas dari 

perusahaan tersebut. Logo merupakan suatu identitas merek yang 
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mengkomunikasikan secara luas tentang produk pelanayan, dan organisasi dengan 

cepat (Suyanto, hlm, 87). 

Menurut Juju (2007) menjelaskan logo adalah sebuah identitas atau brand 

yang memiliki suatu perusahaan atau suatu bentuk usaha. Logo yang biasa dibuat ada 

yang berupa text based ada juga yang berurpa picture based (hlm 1). 

 Logo yang berupa text based adalah logo yang dibentuk hanya oleh huruf 

yang divariasikan atau dibuat unik. Yang termasuk dalam logo text based seperti 

Coca-Cola, IBM, Nokia, Google, dll. Sedangkan logo yang berupa picture based atau 

image sebagai ciri utamanya, misalnya PLN, PERTAMINA, dll. Logo jenis ini 

dipadukan pula dengan teks sebagai pelengkap. Picture based  kalau dilihat dari sisi 

desain tampak lebih menarik dibandingkan dengan jenis text based. Logo merupakan 

sebuah simbol yang dirancang untuk mewakili karakter dan menjadi identitas dari 

sebuah perusahaan dan memiliki bentuk yang berasal dari nilai strategis perusahaan 

yang bersangkutan. Faktor kemudahaan mengaplikasikan logo baik yang menyangkut 

bentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo ada berbagai media grafis perlu 

diperhitungkan pada saat proses perancangan. Hal ini untuk menghindari kesulitan-

kesulitan dalam perancangan (Kusrianto, hlm. 234). 

 Hal ini diperkuat oleh Griffiths (2008) bahwa logo adalah citra grafis yang 

digunakan untuk mempromosikan bisnis. Bagi beberapa bisnis, logo merupakan 

simbol tertentu. Bagi bisnis lain logo hanyalah nama yang dituliskan dalam bentuk 
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huruf yang lebih bergaya. Dan bisnis lainnya mengombinasikan keduanya dalam logo 

mereka. Logo adalah alat yang sangat baik untuk membawa tema unik bagi bisnis 

anda inilah intitasi dari citra korporat yang baik (hlm 20). 

 Dan dibenarkan oleh Regina (2009) logo adalah suatu merek dagang, produk 

atau perusahaan yang awalnya hanya berupa bentuk-bentuk tertent saja, seperti 

bentuk geomatris, bentuk abstrak, ilustrasi, inisial perusahaan, dan lain sebagainya. 

Namun pada perkembangannya bentuk-bentuk perwujudan dari logo tersebut 

dilengkapi pula dengan teks-teks yang merupakan ciri khas sebuah produk atau 

perusahaan. Sedangkan nama perusahaan adalah pembentukan identitas perusahaan. 

Sedangkan nama perusahaan adalah pembetukan identitas perusahaan yang 

diwujudkan pada suatu istilah khusus untuk memperkenalkan perusahaan ke 

masyarakat luas (hlm. 65). 

2.4.2. Tag Line 

Menurut Griffiths (2008) tag line adalah beberapa kata sederhana yang membuat 

pernyataan tentang bisnis perusahaan, semua bisnis bisa menggunakan tag line dan 

nasihat terbaik yang bisa saya berikan tentang memilih tag line dan harus singkat dan 

kuat (hlm. 22). 

 Menurut Krug (2006) Tag line adalah frasa ringkas dan tajam yang 

mencirikan keseluruhan perusahaan, merangkum jati diri dan apa yang 
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menjadikannya hebat. Tag line sudah beredar cukup lama dalam dunia periklanan, 

hiburan, dan penerbitan (hlm. 123). 

Gambar 2.3. Tag line 

(Sumber : https://heinduijnstee.wordpress.com, 21 Juni 2016) 

 Hal ini dibenarkan oleh Rustan (2009) adalah salah satu atribut dalam sistem 

identitas. Berupa satu kata atau lebih yang menggambarkan esensi, personality 

maupun posstioning brand. Dalam mendefinisikan tagline harus kata yang ringkas 

dan diletakkan mendampingi logo dan mengandung pesan brand yang kuat ditujukan 

kepada audience tertentu (hlm. 96). 

2.5. Corporate Identity 

Corporate identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi garfis dari image dan 

identitas suatu perusahaan. Sebagai bentuk visual, corporate identity menampilkan 

simbol yang mencerminkan image yang hendak disampaikan. Sebagian suatu ekpresi 

grafis, sebuah identitas perusahaan dapat diciptakan dan berpengaruh pada 

perusahaan tersebut. 
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 Perusahan yang bergerak di bidang produk maupun jasa membutuhkan suatu 

citra yang positif, yang sesaui dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dalam 

pembentukan citra perusahaan dalam masyarakat maka perlu dirancang corporate 

identity yang efektif untuk menyampaikan tujuan serta pesan perusahaan. Identitas 

perusahaan (corpotare identity) adalah suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan 

suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. 

Identitas perusahaan tersebut haarus diciptakan melalui suatu rancangan desain 

khusus yang meliputi segala hak khas ataupun unik berkenaan dengan perusahaan 

yang bersangkutan secara fisik (Jefkins, hlm. 297). 

 Dalam perancangan yang di dalamnya terdiri dari proses dan produk, perlu 

adanya perhatian terhadap perusahaan untuk memperkirakan seperto apa misi atau 

citra perusahaan yang terbaik dan memproyeksikan sedemikian rupa untuk menarik 

konsumen. Sebuah corporate identity yang efektif harus memiliki karakter-karakter 

sebagai berikut (Sujoto, hlm. 42) : 

1. Simbolisme yang sederhana tapi mengena 

Kesederhanaan adalah dari kombinasi identitas pengemasan simbol merek 

yang baik. Semakin sederhana suatu simbol, semakin jelas pula pesan yang 

hendak disampaikan. 

2. Mempunyai pemicu visual yang kuat 

Sebuah simbol yang efektif harus mampu memicu respon terhadap suatu 

produk atau perusahaan itu, maka ia hanya perlu memikirkan produk atau jasa 
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dari perusahaan tersebut dan nama perusahaan itu akan diingat dengan 

sendirinya. 

3. Identitas sebagai alat promosi dan pemasaran 

Corporate Identity adalah alat promosi yang sangat efektif dan aktif. 

Walaupun kampanye untuk suatu iklan produk berakhir, tetapi identitas tetap 

dipakai sampai bertahun-tahun. 

4. Corporate Identity harus dapat diingat dan mengesankan 

Suatu corporate identity yang baik mempunyai dua sifat : mengusulkan 

(suggestiveness) dan mengingatkan (recall). Bila konsumen ini kemudian 

datang lagi dan membeli produk yang sama dan ia menghubungkan kembali 

dengan produsennya, maka ini disebut mengingatkan (recall). 

 Sebuah perusahaan yang baik harus dapat menyampaikan image sesuai 

dengan identitasnya. Dalam suatu perusahaan, image adalah kesan yang 

diberikan oleh perusahaan itu kepada publik melalui produk-produknya, 

kegiatan-kegiatannya, dan usaha-usaha pemasarannya. Karena itu dibutuhkan 

sebuah identitas yang kuat sebagai patokan untuk menciptakan image atau 

kesan yang ingin disampaikan. Sebaliknya, image merupakan cerminan dari 

suatu perusahaan. 
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2.5.1. Corporate Image 

Corporate image adalah bagaimana suatu perusahaan dipersepsikan dan dilihat oleh 

masyarakat atau publik. Corporate image terbentuk dari kontak dengan perusahaan 

tersebut dan dengan menginterpretasikan informasi mengenai perusahaan tersebut. 

 Image adalah persepsi merek yang memhubungkan dengan asosiasi merek 

yang melekat dalam ingatan konsumen. Asosiasi merek merupakan informasi 

terhadap merek yang diberikan oleh konsumen yang ada dalam ingatan mereka dan 

mengandung arti merek itu (Rangkuti, hlm. 90). 

2.5.2. Aplikasi Corporate Identity 

Tahap terakhir dari proses desain corporate identity adalah aplikasi. Dalam tahap ini 

seorang desainer komunikasi visual ini apakah itu aplikasi pada business stationery, 

catalog, daftar harga, gedung perusahaan bahkan kendaraan perusahaan. Tujuan dari 

tahap ini dalah untuk menciptakan suatu sistem komunikasi visual yang efektif dan 

menyatu (Cenadi, hlm. 77). 

2.6. Branding dan Rebranding 

Menurut Firmanzah (2008) Branding adalah semua aktivitas untuk menciptakan 

brand yang unggul. Keunggulan brand ini biasanya disebut sebagai brand equity. 

Brand equity mengacu pada nilai  (value) sutau brand berdasarkan loyalitas, 
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keinsafan (awareness), persepsi kualitas dan asosiasi dari suatu brand. Menempati 

posisi tertentu di pasar (positioning) adalah tujuan utama dalam branding. 

Yektiningsih menjelaskan dalam buku yang berjudul Mengubah Ide Menjadi 

Duit, Branding adalah sebuah disiplin profesi yang dasar tugasnya adalah 

mentransformasikan nilai-nilai sebuah produk dan perusahaan kepada masyarakat. 

Setidaknya terdapat 3 unsur dasar yang perlu diperhatikan dalam merancang konsep 

branding, yaitu: jati diri, ekpresi, dan komunikasi. Urusan branding tidak sekadar 

membuat atau mengganti logo. Ada banyak sekali kegiatan komunikasi dan 

sosialisasi yang dilakukan di belakangnya yang secara sistematis semuanya bermuara 

pada suatu tujuan yang sama yaitu meningkatkan nilai brand. Meski demikian tak 

bisa dipungkiri, logo menjadi satu hal yang paling familiar dan paling diingat dalam 

benak khalayak dibandingkan aplikasi-aplikasi lain yang dirancang konsultan 

branding. Logo menjadi sebuah penanda yang merepresntasikan rangkaian perubahan 

yang dilakukan sebuah korporat untuk menjadi lebih profesional. Itulah kenapa 

mendesain sebuah logo memerlukan beberapa tahapan, seperti identify dan research 

(2010, hlm. 32). 

Menurut lasmadiarta (2010) rebranding adalah pemberian brand baru terhadap 

suatu produk yang sudah ada (dalam kasus ini adalah aplikasi) dan sebelumnya sudah 

memilki brand sendiri. Bisa dikarenakan pengembangan produk itu sendiri atau 

karena berafiliasi denganbrand produk lain. Pada umunnya mengakibatkan perubahan 

logo, nama, image, ataupun advertising theme (hlm. 189). 
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2.7. Transportasi 

Menurut Osmayanti dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pariwisata mengatakan 

Usaha transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan 

bangsa mencapai tujuan pembangunan nasional dan tercermin pada kebutuhan 

mobilitas dan strategis dalam memperlancarkan roda perekonomian. Pentingnya 

transportasi terlihat dari semakin meningkat kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas 

orang dan barang dari daerah tertentu ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari 

tempat tertentu ke luar negeri. Transfortasi berperan sebagai penunjang, pendorong 

dan penggerak pertumbuhan daerah yang berpontesi pontensial. Transportasi 

merupakan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan sebuah wahan yang digerakkan oleh maunisa atau mesin (hlm. 125). 

Usaha transportasi darat terbagi lagi atas 4 type, yakni usaha transportasi privat, semi 

privat, semi umum, serta transportasi umum. 

1. Transportasi privat perumpamaannya usaha antar-jemput sekolah 

maupun karyawan. Usaha transportasi antar-jemput sejenis ini bisa 

dikendalikan sendiri serta mempunyai tingkat kepastian usaha yang 

tinggi, dikarenakan customer jasa antar-jemput umumnya yaitu 

beberapa berlangganan yang membayar bulanan, seperti halnya usaha 

rental atau rumah kos-kosan. 
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2. Usaha transportasi selanjutnya yaitu transportasi yang karakternya 

semi privat, yakni usaha rental mobil. Pada usaha ini, mobil yang 

tengah disewa tidak dapat disewa orang lain. Tarif standar minimalnya 

saat ini ini yaitu Rp 500. 000,- /hari. 

3. Usaha transportasi yang ke tiga yaitu transportasi semi umum yang 

disebut disini yaitu usaha travel. Usaha travel ada dua type, yakni 

travel konvensional serta travel point to point. Pada travel 

konvensional penumpang dijemput di satu area serta diantar hingga ke 

area tujuannya. Keunggulan usaha travel type ini yaitu didalam perihal 

service dan penumpang yang tidak paham lokasi tujuan, tak perlu 

cemas dapat tersasar, dikarenakan sopirnya telah terlatih. Pelanggan 

lalu dapat hingga di area tujuan dengan perjalanan sekali tempuh. 

Travel type ini umumnya untuk perjalanan antarkota atau antarpulau. 

Usaha travel selanjutnya adalah travel point to point yang menawarkan 

jasa antar penumpang dari satu area pemberhentian spesifik ke area 

pemberhentian lain di kota lain. jasa travel type ini memiliki 

keunggulan terlebih dari sisi ketepatan waktu.  

4. Yang terakhir transportasi umum, berplat kuning. Usaha transportasi 

kendaraan umum mempunyai trayek spesifik yang perlu memiliki izin 

pemerintah. 
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Gambar 2.4. Transportasi 

(Sumber : http://paketwisatakarimun.com, 21 Juni 2016) 

2.7.1. Metode Transportasi 

Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur 

distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke 

tempat-tempat tujuan secara optimal. Distribusi ini dilakukan sedemikian rupa 

sehingga permintaan dari beberapa tempat tujuan dapat dipenuhi dari 

beberapa tempat asal (sumber), yang masing-masing dapat memilki 

permintaan atau kapasitas yang berbeda. Alokasi ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan biaya perangangkutan yang berariavi karena jarak dan 

kondisi antar lokasi yang berbeda. Dengan menggunakan metode transportas, 

dapat diperoleh suatu alokasi distribus bearang yang dapat meminimalkan 

biaya total transportasi. 

 

Perancangan Logo... M. Nazaruddin Shihab, FSD UMN, 2016




