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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Organisasi 

Koskinen (2013, hlm.7), dalam bukunya yang berjudul “Knowledge Production in 

Organization” mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah kelompok sosial yang 

terbentuk dari orang-orang yang berkumpul, mengerjakan sebuah tugas untuk 

tujuan kolektif bersama. Definisi lain menurut Koskinen yaitu organisasi 

merupakan entitas yang mengubah input menjadi output melalui kegiatan atau 

aktivitas dan dioperasikan ke dalam sebuah lingkungan. Organisasi berisikan 

masyarakat sosial dimana perilaku organisasi dicerminkan lewat unsur manusia di 

dalamnya dimana keberadaan manusia menjadi faktor utama terbentuknya sebuah 

kelompok sosial atau organisasi. Menurut Koskinen (2013, hlm.11) sebuah 

organisasi memiliki peran penting dalam melihat bagaimana masyarakat sekitar 

membangun dan menciptakan dunia mereka yang kondusif. 

2.1.1. Jenis – jenis Organisasi 

Menurut Koskinen (2013, hlm.7), organisasi adalah objek analisis untuk sejumlah 

disiplin ilmu seperti sosial, ekonomi, politik, psikologi, dan komunikasi, 

menganalasi situasi yang nyata yang sedang berlangsung dalam sebuah 

masyarakat. Beberapa jenis organisasi yang yang legal secara hukum yaitu: 

1. Governmental Organizations 
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Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang dibawahi oleh 

pemerintahan dari sebuah negara, menangani isu-isu pemerintah.  

2. Non-Governmental Organizations (NGO) 

NGO merupakan organisasi non-pemerintah yang mengabdikan diri dalam 

bidang agama, kemanusiaan, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya, 

yang sumber pendanaannya didanai dari sumbangan dan dijalankan oleh 

para relawan. NGO tidak terkait dengan masalah pemerintah. 

3. International Organizations 

Organisasi internasional terbagi menjadi dua yaitu: 

• International Non-Governmental Organization (INGO)  

INGO merupakan organisasi yang tidak terkait dengan pemerintahan 

karena merupakan institusi pribadi namun meluas hingga kancah 

internasional. Misinya sama dengan NGO. INGO menangangi isu-isu 

spesifik yang tersebar di seluruh dunia namun tidak terkait dengan 

pemerintahan. 

• Intergovernmental Organization (IGO)  

IGO merupakan organisasi yang terdiri dari negara-negara anggota atau 

juga dapat disebut sebagai organisasi antar pemerintah dan bersama 

menangani isu-isu tertentu. 

4. Charities (Badan Amal) 

Organisasi amal merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk untuk 

memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.  
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2.2. Non-Governmental Organizations (NGO) 

Non-Government Organizations (NGO) dalam bahasa Indonesia adalah Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Baehr (2009, hlm.4), NGO atau LSM 

adalah sebuah entitas non-profit atau organisasi nirlaba yang beranggotakan 

warga atau asosiasi warga dari satu atau lebih negara dan kegiatan organisasinya 

ditentukan oleh kehendal kolektif anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. 

Menurut jurnal dari World Bank (1995, hlm.13-14), World Bank mendefinisikan 

NGO sebagai organisasi swasta yang bergerak dalam bidang sosial, melakukan 

kegiatan-kegiatan seperti meringankan penderitaan masyarakat, membantu kaum 

miskin, melindungi lingkungan, memberikan layanan sosial, dan melakukan 

pengembangan masyarakat. Istilah NGO dapat digunakan untuk organisasi-

organisasi non-profit yang independen dan tidak terkait dengan pemerintah. Pada 

umumnya, NGO merupakan organisasi yang bergantung pada donasi/sumbangan 

amal (charitable donations) dan pelayanan sukarela (voluntary service). 

 

2.2.1. Kategori Non-Governmental Organizations 

Menurut data yang dikeluarkan oleh World Bank dalam jurnal Working with 

NGOs (1995, hlm.14), NGO memiliki 2 kategori utama dalam lingkup pelayanan, 

karena NGO lingkupnya luas dan memiliki berbagai jenis pelayanan dalam setiap 

organisasi. 2 kategori utama NGO adalah: 

1. Operational NGOs 

Operational NGOs merupakan kelompok organisasi yang menjalankan 

programnya dengan menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, 
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material, dan tenaga relawan. Ada 3 kelompok besar dalam NGO 

operasional berdasarkan tingkat operasinya yaitu: 

• Organisasi Masyarakat : melayani sebuah populasi dalam lingkup 

wilayah yang sempit/kecil. 

• Organisasi Nasional  : melayani dalam lingkup negara yang 

berkembang (contoh: Palang Merah atau Red Cross). 

• Organisasi Internasional : melayani lebih dari satu negara yang 

berkembang namun berpusat di negara maju (contoh: Save the Children). 

2. Advocacy NGOs 

Advocacy NGOs merupakan organisasi yang bertujuan meningkatkan 

kesadaran (awareness) dan pengetahuan masyarakat akan sebuah isu 

khusus melalui kegiatan-kegiatan seperti kampanye untuk 

mempertahankan kebijakan atas sebuah isu. 

 

2.3. Identitas Organisasi dan Identitas Sosial 

Menurut Albert dan Whetten (dikutip oleh Koskinen, 2013, hlm.107), konsep 

identitas organisasi memiliki relevansi atau berhubungan langsung dengan 

kelangsungan hidup sebuah organisasi. Identitas organisasi digambarkan sebagai 

sebuah pusat, ciri khas yang abadi bagi sebuah entitas, dan merupakan hal yang 

sangat penting bagi anggota di dalamnya untuk melakukan sebuah tindakan sosial. 

Identitas yang merupakan sebuah pusat bagi organisasi dipandang sebagai pusat 

untuk makna, motivasi, komitmen, loyalitas, dan stabilitas bagi sebuah entitas 

sehingga identitas sendiri menjelaskan esensi dari sebuah organisasi (hlm.108). 
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Hal ini mengartikan bahwa identitas adalah cara utama dimana sebuah organisasi 

mendefinisikan dan menggambarkan citra dirinya kepada investor, audience, 

masyarakat, kelompok lain, dan organisasi-organisasi lainnya. Menurut Dutton 

dan Penner (dikutip oleh Koskinen, 2013, hlm.108), identitas bagi sebuah 

organisasi dapat mempengaruhi lingkungan dan situasi sebuah organisasi dan 

dapat mempengaruhi agenda organisasi. 

 Menurut Koskinen (2013, hlm.108), penelitian tentang identitas biasanya 

terbagi menjadi identitas sosial, organisasi, dan perusahaan. Identitas sosial adalah 

konsep diri individu yang berasal dari keanggotaan sebuah kelompok sosial. 

Menurut Tajfel dan Turner (dikutip oleh Koskinen, 2013, hlm.108), teori identitas 

sosial digambarkan sebagai teori utama yang memprediksi perilaku antar 

kelompok tertentu atas dasar status, kualitas dan pengakuan (legitimasi), dan 

perbandingan lingkungan antar kelompok (permeabilitas). Identitas sebuah entitas 

menunjukkan presentasi organisasi kepada khayalak yang berbeda yang 

merupakan cara sebuah entitas mengidentifikasikan dirinya kepada publik lewat 

orang-orang di dalam organisasi. 

 Menurut Puusa dan Tolvanen (dikutip oleh Koskinen, 2013, hlm.108-109), 

identitas organisasi yang kuat dapat mengidentifikasi seberapa kuat diri setiap 

individu didalamnya. Jika memiliki identitas yang kuat, maka dapat memicu 

komitmen yang kuat pada diri anggota-anggotanya terhadap organisasi dan 

tujuannya sehingga komitmen yang berasal dari dalam bisa berdampak keluar 

kepada audience dan menumbuhkan loyalitas. Menurut Gioia dan Patvardhan 

(dikutip oleh Koskinen, 2013, hlm.109), identitas harus dilihat sebagai sebuah 

Perancangan Identitas Visual..., Glory Amadea Swabawa, FSD UMN, 2017



 11 

proses untuk terbentuknya makna berkepanjangan dibenak audience tentang 

keunikan atau ciri khas sebuah organisasi atau entitas. Memahami identitas 

sebagai suatu proses terbentuknya jati diri sebuah entitas erat hubungannya 

dengan proses atau siklus kehidupan sebuah organisasi dalam jangka panjang. 

Menurut Koskinen (2013, hlm.110), proses identitas organisasi dapat membentuk 

persepsi di benak masyarakat, tidak hanya menempatkan posisi entitas yang unik, 

namun dapat menjadi pembeda dengan pesaing dalam lingkungan yang 

kompetitif. 

 

2.4. Branding 

Menurut Alina Wheeler (2009, hlm.6), branding adalah proses membangun 

pengakuan (recognition), kesadaran (awareness), dan meningkatkan loyalitas 

audience. Berkompetisi untuk menjangkau pelanggan atau audience adalah alasan 

mengapa sebuah perusahaan atau etintas memanfaatkan branding. Proses untuk 

membangun kesadaran audience adalah dengan mengatur riset, mengklarifikasi 

strategi, merangkai identitas, memilih media yang tepat, dan mengolah aset.  

 

2.4.1. Brand Image (Citra Merk) 

Menurut Kotler (2001, hlm.273) dalam Journal of Basic and Applied Scientific 

Research, Brand Image: Past, Present, and Future (2012, hlm.2), citra atau image 

adalah kumpulan keyakinan, gagasan, dan kesan yang dimiliki seseorang tentang 

sebuah objek atau sesuatu. Brand image adalah representasi mental dari merk 

berdasarkan kepercayaan, ide dan kesan konsumen secara individual. Citra sebuah 
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merk dibenak masyarakat dapat bervariasi tergantung pada representasi setiap 

individu. Menurut Keller (1993), dalam Journal of Basic and Applied Scientific 

Research, Brand Image: Past, Present, and Future (2012, hlm.2), citra merek 

didefinisikan sebagai persepsi tentang merek yang tercermin dari asosiasi merek 

yang dipegang dalam memori konsumen. Menurut Low & Lamb (2000), citra 

merek adalah persepsi emosional konsumen yang melekat pada merk tertentu. 

Dalam masing-masing definisi yang dikemukakan oleh ahli dalam Journal of 

Basic and Applied Scientific Research, Brand Image: Past, Present, and Future 

(2012) adalah bahwa citra merk terbentuk secara otomatis tergantung pada 

masing-masing interpretasi konsumen tentang sesuatu yang dianggap penting dari 

merk tersebut. 

2.4.2. Tujuan Branding 

Menurut Landa (2011, hlm.219-220), ada 2 tujuan dalam melakukan branding, 

yaitu: 

1. Differentiation 

Tujuan pertama dari adanya proses membangun pengakuan dan kesadaran 

audience adalah membantu membedakan produk dan jasa yang ditawarkan 

oleh sebuah entitas. Manfaat dari perbedaan yang ditimbulkan adalah 

manfaat fungsional dan emosional. Setiap merk atau entitas memiliki 

fungsi atau kemampuan yang khusus yang membuatnya unik. Setiap unsur 

yang ada di dalam branding seperti logo, identitas visual, asosiasi entitas, 

iklan, dan lain-lain, menjadi asset penting bagi sebuah entitas yang juga 
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menimbulkan manfaat emosional. Semangat atau kekuatan dari sebuah 

identitas memunculkan asosiasi serta budaya dari sebuah entitas. 

2. Verbal and Visual Differentiations 

Tanda pengenal visual yang utama adalah logo sebagai landasan identitas 

visual namun elemen visual atau grafis lainnya juga berkontribusi besar 

dalam membangun entitas. Keunikan sebuah entitas dapat dikomunikasian 

lewat visual yang membedakannya dengan entitas yang lain. 

 

2.5. Brand Identity / Identitas 

Brand Identity menurut Wheeler (2009, hlm.4) merupakan identitas merk atau 

entitas yang nyata dan menarik bagi indra, berupa perangkat visual yang berguna 

sebagai pemicu pengenalan sebuah merk atau brand dan merupakan pembeda 

dengan merk yang lain. Identitas mengkomunikasikan brand value kepada 

audience melalui satu kesatuan komponen visual seperti nama, simbol, warna, dan 

komponen lainnya dan menyatuka mereka ke dalam seluruh sistem identitas. 

 

2.5.1. Identitas yang Ideal 

Menurut Wheeler (2009, hlm.31-48), syarat ideal dalam membangun identitas 

bagi etintas adalah: 

1. Vision (Visi) 

Proses terbentuknya identitas sebuah entitas harus dimulai dengan 

keberadaan visi dan misi etintas tersebut sebagai dasar dan inspirasi karena 
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melalui visi yang ingin dicapai kekuatan sebuah identitas dapat terbangun 

dan tersampaikan pesannya lewat budaya etintas tersebut (hlm.32). 

2. Meaning (Makna) 

Sebuah simbol yang berguna sebagai identitas visual bagi sebuah entitas 

harus memiliki makna karena merupakan bentuk komunikasi tercepat yang 

dikenal oleh manusia. Simbol melibatkan kecerdasan, imajinasi, dan emosi 

(hlm.34) 

3. Authenticity (Keaslian) 

Organisasi atau entitas yang mengetahui siapa dirinya dan tahu apa yang 

mereka perjuangkan akan memulai proses identitasnya dengan posisi yang 

kuat, bisa menciptakan identitas yang berkelanjutan dan asli. Ekspresi 

identitas yang ditunjukkan harus sesuai dengan keunikan, kepribadian, 

budaya, dan visi misi etintas tersebut (hlm.36). 

4. Differentiation (Perbedaan) 

Sebuah merk atau entitas harus bisa menunjukkan perbedaannya dengan 

entitas lain agar audience mudah memahami perbedaan yang ada (hlm.38). 

5. Durability (Daya Tahan) 

Kemampuan untuk memiliki umur yang panjang walaupun jaman terus 

berubah (hlm.40). 

6. Coherence (Koherensi) 

Koherensi adalah kualitas, dimana identitas dapat membangun 

kepercayaan pelanggan atau audience, membangun loyalitas, dan 

menyenangkan audience (hlm.42). 
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7. Flexibility (Luwes) 

Sebuah entitas atau merk yang terbuka akan perubahan perlu memiliki 

sistem identitas yang fleksible untuk cepat menangkap peluang baru 

(hlm.44). 

8. Commitment (Berkomitmen) 

Sebuah entitas atau merk merupakan aset yang perlu dilindungi, 

dilestarikan, dan dipelihara. Untuk membangun sistem identitas pada 

entitas, dibutuhkan komitmen untuk tetap memastikan relevansi identitas 

(hlm.46). 

9. Value (Bernilai) 

Dapat membangun kesadaran (awareness), mendapat pengakuan dari 

publik (recognition), dapat mengkomunikasikan keunikan dan kualitas, 

dan dapat mengekspresikan perbedaan dengan entitas lain (hlm.48). 

 

2.6. Identitas Visual 

Menurut Landa (2011, hlm.240), sebuah identitas visual harus dapat 

mengkomunikasikan keunikan dan keunggulan sebuah brand atau entitas dengan 

kata lain harus dapat merepresentasikan brand-nya. Tujuan dasar dari adanya 

identitas visual adalah untuk mengidentifikasi, membedakan, membangun posisi 

entitas di masyarakat, dan menimbulkan kepercayaan pada etintas yang 

bersangkutan. Dasar pembentukan identitas visual adalah sebuah logo. Logo 

didukung dengan adanya elemen-elemen visual yang membentuk kesatuan 

karakter atau kepribadian sebuah entitas. Pada saat audience melihat logo, 
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audience harus dapat dengan cepat mengidentifikasi entitas yang diwakilinya. 

Sebuah logo dapat membawa nilai dan alasan sosial yang sangat besar bagi 

perusahaannya. Menurut Landa (2011, hlm.240), perancangan identitas visual 

diperlukan untuk: 

1. Perusahaan atau entitas yang baru berdiri. 

2. Nama entitas yang berganti. 

3. Revitalisasi: membuat ulang identitas visual yang sudah ada agar tetap 

relevan. 

4. Revitalisasi untuk memastikan kesuksesan dapat berlanjut. 

5. Reposition: membuat ulang logo yang sudah ada untuk mendefinisikan 

kembali merk yang sudah ada untuk menjangkau audience yang berbeda, 

atau memposisikan merk untuk audience yang berbeda.  

Menurut Rustan (2013, hlm.54), identitas visual merupakan perangkat visual dari 

suatu brand yang membangun brand identity mencakup logo, font, sistem warna, 

dan komponen lainnya antara lain nama, emblem, wordmarks, stationery systems, 

signage, dan guideline. 

 

2.6.1. Tujuan Identitas Visual 

Menurut Landa (2013, hlm.245) ada 5 tujuan yang harus dicapai oleh sebuah 

identitas visual dalam menyampaikan pesan, yaitu: 

1. Teridentifikasi (Identifiable) 

Dapat teridentifikasi dengan mudah lewat perangkat visual seperti nama, 

warna, dan bentuk (recognizable). 
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2. Diingat / dikenang (Memorable) 

Bentuk, warna, dan visual lainnya dapat mudah diingat dan bisa dikenang 

dalam waktu yang lama. 

3. Khusus (Distinctive) 

Identitas visual sebuah entitas harus khusus dalam segi bentuk dan warna 

yang bisa menjadi unsur pembeda dengan entitas lainnya. 

4. Berkelanjutan (Sustainable) 

Warna dan penampakan fisik sebuah identitas harus relevan untuk jangka 

waktu yang panjang. 

5. Fleksibel / Dapat diperluas (Flexible / Extendible) 

Nama, bentuk, dan warna harus bisa fleksibel dan mudah beradaptasi 

dengan ekstensi etintas, bisa mengikuti perkembangan entitas. 

 

2.6.2. Logo 

Menurut Landa (2011, hlm.247), logo adalah tanda pengenal yang merupakan 

pusat, menunjukkan dan mengidentifikasi keunikan serta merepresentasikan 

karakteristik sebuah etintas lewat simbol atau tanda.  

Menurut Rustan (2013, hlm.16), logo merupakan atribut paling utama yang 

terlihat secara fisik yang jika diumpamakan sebagai manusia, logo berfungsi 

layaknya wajah pada manusia. Identitas adalah penampilan keseluruhan fisiknya 

(termasuk logo), cara berkomunikasi, dan perilakunya, sedangkan brand adalah 

keseluruhan manusia itu, jiwa raga (termasuk logo dan identitas). 

Surianto Rustan (2013, hlm.13) mengemukakan, logo memiliki 4 fungsi yakni: 
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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 atau pembajakan 

Surianto Rustan (2013, hlm.13) mengutip Design Dictionary dari Board of 

International Research in Design (BIRD) bahwa logo biasanya mengandung teks, 

gambar, atau kombinasi keduanya (logogram, logotype, atau kombinasi 

keduanya).  

 

2.6.2.1. Jenis-jenis Logo 

Menurut Alina Wheeler (2009, hlm.51), ada 5 jenis bentuk logo yaitu: 

1. Wordmarks / Lettermark (Logotype) 

Sebuah akronim bebas, nama perusahaan atau lembaga yang telah 

dirancang untuk menyampaikan atribut atau positioning. Merupakan 

logo yang hanya terdiri dari tulisan. Contoh logo yang merupakan 

wordmarks adalah Google, Acer, dan Sony. 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Logo Wordmarks (Google dan SONY) 

 (Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 
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2. Letterforms 

Merupakan logo yang menggunakan bentuk huruf alfabet sebagai 

perangkat mnemonic untuk nama perusahaan atau lembaganya. Contoh 

logo perusahaan atau lembaga yang menggunakan logo jenis 

letterforms adalah Unilever, Calvin Klein, dan IBM. 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Logo Letterforms (IBM dan Unilever) 

(Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 

 

3. Emblems 

Tanda dimana nama perusahaan atau lembaga erat terhubung dengan 

ke elemen bergambar. Contohnya adalah logo BMW dan Harley 

Davidson. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Logo Emblem (BMW dan Harley Davidson) 

  (Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 
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4. Pictorial Marks 

Logo dengan bentuk yang mudah dan langsung dikenali yang telah 

disederhanakan dengan simbol gambar. Menggunakan tanda 

bergambar seperti logo Apple, Twitter, Shell, dan Lacoste. Picture 

mark sekarang juga sering disebut dengan logogram, namun biasanya 

ia berdiri sendiri tanpa logotype. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Logo Pictorial Marks (Apple dan Shell) 

(Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 

 

5. Abstract / Symbolic Marks 

Sebuah simbol yang menyampaikan gagasan besar dari sebuah 

perusahaan atau lembaga, dan sering mewujudkan ambiguitas strategi. 

Contohnya adalah logo Nike dan Mitsubishi. 

 

 

 

 

 Gambar 2.5. Logo Symbolic Marks (Nike dan Mitsubishi) 

  (Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 
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2.7. Elemen Identitas Visual 

Selain logo, elemen-elemen lain yang masuk ke dalam elemen identitas visual 

adalah penggunaan bentuk, warna, dan tipografi. Menurut Wheeler (2009, 

hlm.52), kesadaran (awareness) dan pengakuan (recognition) akan suatu merk 

atau entitas difasilitasi oleh identitas visual untuk memicu persepsi dan membuka 

asosiasi entitas. Otak manusia mengingat bentuk pertama, karena gambar seacar 

visual dapat diingat dan diakui secara langsung menurut penelitian mengenai 

persepsi, sedangkan kata-kata harus diterjemahkan ke dalam sebuah makna 

khusus. Menurut Wheeler (2009, hlm.52), disinilah peran desainer yang akan 

membuat sebuah identitas dimana desainer harus dapat mengelola persepsi 

melalui makna dan bentuk visual yang memiliki ciri khas.  

Berikut ini merupakan penjabaran elemen-elemen visual yang penting yang 

harus digunakan dalam perancangan identitas visual yang efektif. 

 

2.7.1. Bentuk 

Menurut Landa (2011, hlm.17), shape atau bentuk adalah garis, kontur, atau 

warna yang digambarkan pada permukaan dua dimensi, terukur oleh tinggi dan 

lebar. Semua bentuk yang ada, pada dasarnya berasal dari tiga bentuk dasar yaitu 

persegi, segitiga, dan lingkaran. Masing-masing bentuk dasar ini dapat memiliki 

volume sehingga menjadi kubus, piramida/prisma, dan bola. Menurut Wheeler 

(2009, hlm.52), penting bagi sebuah identitas visual memiliki bentuk yang unik 

dan bermakna di benak audience, karena kesan pertama yang dilihat audience 

sebelum warna adalah bentuk. 
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2.7.2. Warna 

2.7.2.1. Teori Warna 

Menurut Landa (2011, hlm.23), secara teknis warna adalah elemen desain yang 

kuat dan memiliki provokasi yang tinggi, dapat dilihat dengan keberadaan cahaya. 

Warna dibagi menjadi 3 kategori yaitu hue, value, dan saturation. Hue merupakan 

nama warna itu sendiri. Namun hue juga dapat merujuk kepada warna hangat 

(warm) atau warna dingin (cool). Warm color adalah warna seperti warna merah, 

orange, dan kuning (merujuk pada sifat yang panas seperti matahari). Cool color 

merujuk pada warna biru, hijau, dan ungu. Value merupakan tingkat terang dan 

gelapnya cahaya yang ada pada warna seperti hijau tua dan hijau muda. 

Sedangkan menurut Landa (2011, hlm.23), saturation merupakan cerah dan 

kusamnya cahaya pada warna seperti hijau terang dan hijau kusam.  

 

Gambar 2.6. Color Hue (Warm & Cool Color) 
(Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 
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Gambar 2.7. Tingkatan Warna 

   (Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 

 

2.7.2.2. Psikologi Warna 

Menurut Wheeler (2009, hlm.128), secara psikografis warna digunakan untuk 

membangkitkan emosi dan kepribadian. Warna dikembangkan untuk mendukung 

berbagai kebutuhan komunikasi seperti menstimulasi asosiasi sebuah entitas dan 

berfungsi sebagai pembeda atau diferensiasi dari entitas lainnya (mengekspresikan 

diferensiasi). Dalam persepsi visual, otak manusia menangkap warna setelah 

melihat bentuk. Warna harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

konsistensi dan maknanya jika diaplikasikan ke dalam media-media. Menurut 

Gael Towey (seperti dikutip oleh Wheeler, 2009, hlm.128), warna menimbulkan 

emosi, memicu memori, dan memberikan sebuah sensasi. Dasar penggunaan 

warna pada identitas menurut Alina Wheeler (2009, hlm.128) yaitu: 
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1. Warna digunakan untuk memfasilitasi atau mendapatkan pengakuan dari 

audience dan membangun ekuitas seperti membangkitkan awareness. 

2. Setiap warna memiliki konotasi yang berbeda dalam setiap budaya. 

 

Menurut Stone dan Morioka dalam buku Color Design Workbook (2008, 

hlm.26), setiap warna memiliki arti dan asosiasinya masing-masing. Berikut ini 

merupakan beberapa asosiasi dan arti dari warna. Warna primer: 

1. Merah 

Diasosiasikan dengan api dan darah. Memiliki arti positif seperti passion, 

cinta, darah, energi, antusiasme, kesenangan, panas, dan kekuasaan. 

Memiliki arti negatif seperti kemarahan, peperangan, tidak bermoral, dan 

kekejaman. 

 

Gambar 2.8. Merah 

 (Sumber: Color Design Workbook, Terry Stone dan Adams Morioka, hlm. 26) 

 

2. Kuning 

Diasosiasikan dengan matahari terbit atau sinar matahari. Memiliki arti 

positif seperti intelektual, kebijakan, optimisme, kebahagiaan, dan 

idealisme. Memiliki arti negatif seperti kecemburuan, pengecut, 

peringatan. 
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Gambar 2.9. Kuning 

  (Sumber: Color Design Workbook, Terry Stone dan Adams Morioka, hlm. 26) 

 

3. Biru 

Diasosiasikan dengan laut dan langit. Memiliki arti positif seperti 

pengetahuan, damai, maskulin, kesetiaan, keadilan, dan kecerdasan. 

Memiliki arti negatif seperti depresi dan dingin (dalam arti negatif). 

 

Gambar 2.10. Biru 

  (Sumber: Color Design Workbook, Terry Stone dan Adams Morioka, hlm. 26) 

 

Warna sekunder: 

4. Hijau 

Diasosiasikan dengan tumbuhan, alami, lingkungan hidup. Memiliki arti 

positif seperti kesuburan, uang, pertumbuhan, penyembuhan, kesuksesan, 

Perancangan Identitas Visual..., Glory Amadea Swabawa, FSD UMN, 2017



 26 

alam, harmoni, kejujuran, dan jiwa muda. Memiliki arti negatif seperti iri 

hati, racun, dan korosi. 

 

Gambar 2.11. Hijau 

(Sumber: Color Design Workbook, Terry Stone dan Adams Morioka, hlm. 28) 

 

5. Ungu 

Diasosiasikan dengan kerajaan dan spiritualitas. Memiliki arti positif 

seperti kemewahan, kebijaksanaan, imajinasi, menjanjikan, inspirasi, 

kekayaan, kaum bangsawan, mistis. Memiliki arti negatif seperti 

kemarahan, kekejaman, dan berlebihan. 

 

Gambar 2.12. Ungu 

(Sumber: Color Design Workbook, Terry Stone dan Adams Morioka, hlm. 28) 
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6. Jingga 

Diasosiasikan dengan musim gugur dan sitrus. Memiliki arti positif seperti 

kreativitas, keunikan, energi, stimulasi, sosial, kesehatan, aktivitas, 

penyegaran, dan fantasi. Memiliki arti negatif seperti kebisingan. 

 

Gambar 2.13. Jingga 

(Sumber: Color Design Workbook, Terry Stone dan Adams Morioka, hlm. 28) 

 

Warna dan desain grafis sangat erat hubungannya karena warna merupakan 

salah satu elemen terpenting dalam mengkomunikasikan sebuah brand atau 

entitas. Hubungan warna dan desain grafis menurut Landa (2011, hlm.27) yaitu: 

1. Dapat menjadi focal point. 

2. Dapat digunakan sebagai simbolisasi akan sesuatu. 

3. Warna mengasosiasikan budaya sebuah entitas dan mengandung unsur 

emosi. 

4. Warna dapat merepresentasikan keunikan atau kepribadian sebuah entitas 

sebagai contoh warna merah yang merepresentasikan Coca Cola. 

5. Konsep warna dapat diasosiasikan dengan teknik dan tema tertentu seperti 

penggunaan warna dengan tema yang berbau sejarah masa lampau, 
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kesenian dan alam seperti warna batik, art deco, victorian, warna retro, dan 

warna-warna kebumian. 

 

2.7.3. Tipografi 

Menurut Wheeler (2009, hlm.132), tipografi merupakan sebuah inti dari identitas 

yang efektif. Sebagian besar perusahaan-perusahaan besar dikenal lewat gaya 

tipografi yang khas dan konsisten yang digunakan dengan cerdas dan dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tipografi membangun citra sebuah 

entitas yang melekat sehingga karakteristik tipografi yang digunakan harus sesuai 

dengan karakter entitas. Jenis huruf harus bisa fleksibel dan mudah digunakan, 

jelas, dan terbaca oleh audience sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. 

Menurut Erik Spiekermann dalam buku Designing Brand Identity (dikutip oleh 

Wheeler, 2009, hlm.132), huruf bersifat sakti karena fungsi huruf bukan saja 

mengkomunikasikan sebuah kata namun dapat menyampaikan sebuah pesan. 

Syarat penggunaan tipografi menurut Wheeler (2009, hlm.133) adalah dapat 

menyampaikan perasaan dan mencerminkan entitas itu sendiri, dapat digunakan 

dalam berbagai ukuran, dapat digunakan dalam warna hitam dan putih, berbeda 

dengan kompetitor, harus terbaca, memiliki kepribadian arau keunikannya, dapat 

digunakan dalam waktu yang lama (berkepanjangan), dan mencerminkan budaya 

entitas. 

Menurut Landa (2011, hlm.44) jenis huruf (typeface) adalah desain yang 

disatukan dengan sifat visual yang konsisten oleh satu set karakter huruf. 

Kesatuan jenis huruf biasanya meliputi huruf itu sendiri, angka, simbol, dan tanda 

Perancangan Identitas Visual..., Glory Amadea Swabawa, FSD UMN, 2017



 29 

baca. Pada saat ini lebih dikenal dengan penggunaan font. Font adalah satu set 

lengkap karakter, angka, simbol, dan tanda-tanda dari jenis huruf tertentu dengan 

ukuran dan gaya yang sama. Berikut ini merupakan klasifikasi jenis huruf atau 

tipografi berdasarkan gaya dan sejarahnya menurut Landa (2011, hlm.47): 

1. Old Style/Humanist 

Tipografi ini dahulu digunakan di jaman romantic (abad ke-15). Dahulu 

ditulis dengan mata pena dengan karakteristik adanya serif miring dan 

penggunaan bentuk tanda kurung. Contohnya adalah typeface Times New 

Roman dan Garamond. 

 

Gambar 2.14. Typeface Garamond 

(Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 

 

2. Transitional 

Tipografi ini merupakan jenis huruf serif yang berasal dari abad ke-18, 

merupakan jenis huruf yang mewakili transisi gaya lama ke gaya modern 

sehingga memiliki gaya yang klasik dan modern (campuran). Contohnya 

adalah typeface Baskerville dan Century. 

 

Gambar 2.15. Typeface Baskerville 

(Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 
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3. Modern 

Tipografi ini juga merupakan jenis huruf serif yang berkembang pada 

abad ke-19. Bentuknya simetris ditandai dengan kontras tebal-tipis garis 

tulisan. Contohnya adalah typeface Didot dan Bodoni. 

 

Gambar 2.16. Typeface Bodoni 

(Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 

4. Slab Serif 

Tipografi ini merupakan jenis huruf serif seperti typeface American 

Typewriter. 

 

Gambar 2.17. Typeface American Typewriter 

 (Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 

 

5. Sans Serif 

Sans serif merupakan tipografi yang tidak memiliki serif. Berkembang 

pada abad ke-19. Contohnya adalah typeface Helvetica dan Futura. 

 

Gambar 2.18. Typeface Helvetica 

(Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 
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6. Blackletter 

Blackletter dahulu merupakan jenis tulisan yang digunakan dalam naskah-

naskah abad pertengahan di abad ke-13 sampai abad ke-15. Gaya 

blackletter adalah gaya gothic yang karakteristiknya memiliki garis yang 

berat dan adanya bentuk kurva. Contohnya adalah typeface Rotunda dan 

Fraktur. 

 

 

Gambar 2.19. Typeface Rotunda 

 (Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 

 

7. Script 

Tipografi ini bentuknya menyerupai tulisan tangan. Karakteristic script 

adalah bentuk tulisannya menyambung dan miring, merujuk pada bentuk 

tulisan yang dihasilkan menggunakan kuas atau mata pena. Contohnya 

adalah typeface Brush Script. 

 

Gambar 2.20. Typeface Brush Script 

 (Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 
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8. Display 

Tipografi ini dirancang khusus biasanya untuk menulis judul headline 

dengan ukuran yang besar sehingga tidak cocok digunakan untuk bacaan 

teks. Bentuknya memiliki banyak hiasan. 

 

Gambar 2.21. Typeface Stencil 

(Sumber: Dokumen Pribadi Penulis) 

 

2.8. Graphic Standard Manual (GSM) 

Graphic Standard Manual atau pedoman sistem identitas menurut Surianto 

Rustan, dalam bukunya yang berjudul Mendesain Logo (2013, hlm.90-91), adalah 

pegangan bagi sebuah entitas dalam menerapkan konsistensi penggunaan 

identitas. Peran GSM adalah sebagai dasar aturan-aturan penggunaan elemen 

visual yang benar seperti kode warna, penggunaan logo, dan ukuran.  Guna GSM 

juga untuk mengindari adanya pembajakan. Spesifikasi GSM atau pedoman 

identitas visual pada umumnya berisi: 

1. Pembukaan 

Pembukaan dalam pedoman identitas visual pada umunya berisi kata 

pengantar dari pimpinan entitas, penjelasan mengenai tujuan dari adanya 

pedoman identitas viusal, dan manfaatnya. 

2. Logo 
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Dalam pedoman identitas visual, logo merupakan instrumen utama sebuah 

identitas sehingga perlu penjelasan secara lengkap mengenai logo, dari 

mulai penjelasan makna, konstruksi bentuk, dan hubungannya dengan 

elemen desain lainnya. 

3. Warna 

Warna merupakan salah satu elemen pada identitas visual yang penting 

masuk ke dalam sistem identitas, penjelasannya berisi tentang warna yang 

digunakan dalam logo entitas dan kode warna yang digunakan. 

4. Tipografi 

Dalam pedoman sistem identitas, harus terdapat penjelasan penggunaan 

typeface yang digunakan dalam identitas visual dan alternatif huruf yang 

digunakan untuk media. 

5. Elemen lainnya 

Terdapat penjelasan penggunaan elemen-elemen lain seperti aturan 

fotografi dan ilustrasi, serta elemen lainnya yang mendukung nuansa 

identitas entitas. 

6. Layout 

Terdapat penjelasan mengenai aturan penyusunan atau komposisi berbagai 

elemen dalam satu kesatuan layout di dalam pedoman identitas. 

7. Penerapan Identitas 

Di dalam pedoman sistem identitas, harus terdapat contoh penerapan atau 

aplikasi dari identitas visual yang diterapkan lewat media-media entitas. 

8. Incorrect Use 
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Merupakan penggunaan identitas visual yang salah dan keluar dari aturan-

aturan diatas, diberikan conton kasusnya. 

 

2.9. Prinsip Desain 

2.9.1. Prinsip Dasar Desain 

Menurut Landa (2011, hlm.24), prinsip dasar desain saling bergantung satu sama 

lain. Prinsip-prinsip dasar desain menurut Landa: 

1. Balance (Keseimbangan) 

Keseimbangan berbicara tentang stabilitas dan bagaimana menciptakan 

keseimbangan itu sendiri, sehingga audience menemukan kemudahan 

menerima visual dengan komposisi yang stabil. Keseimbangan diciptakan 

dari distribusi berat visual yang seimbang, begitu juga dengan penggunaan 

elemen-elemen lain dalam sebuah komposisi (hlm.25-26). 

2. Unity (Kesatuan) 

Kesatuan adalah bagaimana merancang keseluruhan unsur-unsur atau 

elemen-elemen desain menjadi satu kesatuan yang berhubungan satu sama 

lain, dipandang oleh audience sebagai satu kesatuan dan tidak dapat 

dipisahkan (hlm.31). 

3. Emphasis (Penekanan) 

Emphasis merupakan penekanan melalui hirarki visual yang meningkatkan 

kejelasan komunikasi dan pesan yang ingin disampaikan. Penekanan ini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti (hlm.29): 

• Penekanan oleh isolasi 
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Mengisolasi bentuk untuk memfokuskan perhatian pada hal 

tertentu, ada visual yang lebih berat sehingga perhatian terbawa 

sepenuhnya kepada titik fokus tersebut. 

• Penekanan oleh penempatan 

Menempatkan elemen grafis pada posisi tertentu dalam suatu 

komposisi, diatur agar penekanan informasi dapat terlihat jelas di 

posisi tertentu. 

• Penekanan melalui skala 

Memainkan ukuran untuk menekankan elemen tertentu. 

• Penekanan melalui kontras 

Penekanan diterapkan melalui kontras terang dan gelap pada 

elemen yang ingin ditekankan. 

4. Rhythm (Irama) 

Ritme digunakan untuk membantu menciptakan aliran dari satu elemen ke 

elemen lainnya untuk menambahkan unsur kesenangan dan irama pada 

visual. Banyak faktor yang dapat berkontribusi untuk membangun ritme 

seperti permainan warna, tekstur, dan lain sebagainya. Ritme atau irama 

yang kuat dapat membantu menciptakan stabilitas (hlm.30).  

• Repetisi  

Repetisi atau pengulangan elemen visual yang kuat dan konsisten 

dapat membentuk sebuah pola yang ritmenya teratur (mirip dengan 

beat pada musik) yang menyebabkan perhatian audience hanya 

tertuju pada sekitar halaman tersebut. 
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• Variasi 

Variasi diterapkan melalui modifikasi dalam pola dengan unsur-

unsur yang berubah seperti warna, jarak, ukuran, bentuk, posisi, 

atau berat visual. 

 

2.9.2. Teori Gestalt (Persepsi Visual) 

Menurut Yongky Safanayong (2006, hlm.44), gestalt merupakan teori 

psikologi mengenai persepsi visual ketika mata dan otak manusia mengalami 

sebuah objek atau lingkungan. Manusia dapat mengingat kesan yang ditangkap 

(image) dengan mengelompokkan informasi visual menurut karakteristik-

karakteristik tertentu. Berdasarkan studi tentang prinsip-prinsip persepsi, terbukti 

bahwa manusia cenderung melihat dan mengingat stimulus visual dalam bentuk 

yang paling sederhana sehingga psikolog-psikolog gestalt telah mengajukan 

sejumlah aturan pengelompokkan visual berdasarkan bentuk-bentuk yang 

menimbulkan persepsi. Penggunaan prinsip gestalt dapat memberikan efek 

kejutan bagi audience yang melihat sehingga logo dapat mudah diingat dan 

otomatis entitasnya juga akan diingat. 

 

Prinsip-prinsip dalam aturan pengelompokkan gestalt, yang sering digunakan atau 

diterapkan dalam perancangan logo adalah: 

1. Similarity (Kemiripan) 

Objek yang memiliki kesamaan elemen atau mirip satu sam lain, misalkan 

sama dalam warna atau bentuk, akan cenderung dianggap sebagai satu 
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kesatuan bentuk. Sebagai contoh dalam logo Universitas Manchester, 

elemen warna yang sama dilihat sebagai satu kesatuan objek.  

 

Gambar 2.22. Logo Universitas Manchester 

 (Sumber: www.google.com, 2017) 

 

2. Proximity (Kedekatan) 

Objek yang ditempatkan secara berdekatan akan membentuk sebuah 

bentuk baru. Sebagai contoh yaitu logo Pillow Cake yang membentuk 

bentuk seekor anjing dari objek-objek yang berdekatan. 

 

Gambar 2.23. Logo Pillow Cake 

(Sumber: www.google.com, 2017) 

 

3. Closure (Penutupan) 

Objek yang sebenarnya tidak komplit namun pikiran kita dapat 

melengkapinya menjadi sesuatu yang utuh. Sebagai contoh yaitu logo 
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WWF yang objek pandanya sebenarnya tidak legkap namun secara 

otomastis kita melengkapi objek yang hilang tersebut. 

 

Gambar 2.24. Logo WWF 

(Sumber: www.google.com, 2017) 

 

4. Continuity (Kontinuitas) 

Kontinuitas terjadi jika sebagian dari bentuk saling tumpang tindih atau 

bersentuhan sehingga mata kita mengikuti bentuk yang menyambung 

tersebut dan tidak terputus. Sebagai contoh yaitu logo Universitas Stony 

Brook dimana kita melihat garis-garis putih yang berkelanjutan, 

melihatnya sebagai garis yang tidak terputus. 

 

Gambar 2.25. Logo Universitas Stony Brook 

(Sumber: www.google.com, 2017) 
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5. Figure and Ground (Figur dan Latar) 

Objek yang memiliki foreground (latar depan) dan background (latar 

belakang) namun keduanya dapat dilihat sebagai objek. Sebagai contoh 

adalah logo NBC. Mata kita akan melihat bentuk kipas yang berwarna 

warna warni, namun bila diperhatikan, akan terlihat bentuk kepala burung 

merak, begitu pula dengan logo HACI dibawah ini yang membentuk 

benua Afrika namun pembentuknya berbentuk siluet 2 anak. 

 

 

 

Gambar 2.26. Logo NBC dan Logo HACI 

(Sumber: www.google.com, 2017) 
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