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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Branding  

Menurut American Marketing Association (AMA), brand	  adalah sebuah nama, syarat, 

tanda, simbol, atau desain, atau juga gabungan dari semuanya. Brand bertujuan untuk 

mengidentifikasi sebuah barang dan jasa (hlm.30). Sedangkan, menurut Wheeler 

(2009), sebuah brand adalah sebuah perasaan atau persepsi seorang mengenai 

produk, servis, atau sebuah perusahaan (hlm. 2).  

Brand juga membentuk asosiasi khusus dalam benak konsumen, misalnya 

mengenai kualitas produk, makna simbolis yang dikandung, serta pengalaman 

emosional dan psikologis yang dialami oleh konsumen dalam persentuhan dengan 

brand	   tersebut, Sumarwan. U, (2004). Penciptaan merek atau branding menjadi hal 

utama yang sangat penting karena kondisi pasar yang saat ini dibanjiri berbagai jenis 

barang yang di produksi massal. Konsumen ditawarkan terlalu banyak pilihan, tetapi 

kualitas informasi yang ditawarkan sangatlah minim. Dalam situasi seperti ini, 

diperlukan ciri khas suatu brand	  untuk membedakan produk yang satu dengan produk 

yang lain. Suatu brand	   akan sulit ditiru, karena persepsi yang konsisten dari 

konsumen atas nilai suatu brand	   tidak mudah diciptakan. Brand bisa meningkatkan 

daya saing yang bertahan lama dan bisa menjadi penghasil arus kas bagi perusahaan 

dalam jangka waktu yang panjang (hlm.184-185). 
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 Menurut Airey (2010), sebuah brand	   yang baik dibutuhkan karena audiens 

memilih suatu produk berdasarkan apa yang ditawarkan oleh suatu produk. Adanya 

persaingan ketat yang terjadi pada setiap perusahaan membuat setiap brand	   harus 

dibuat dengan kuat (hlm. 8). Sedangkan Aaker (1996) menjelaskan Brand 

memberikan nilai, manfaat dan kinerja bagi para konsumennya. Janji itu harus dapat 

ditepati kepada konsumen, sehingga brand tersebut dapat memberikan nilai yang 

dijanjikan dan juga memberikan nilai positif di benak konsumen. Hal ini yang 

membuat kepercayaan, loyalitas dan image yang baik bagi sebuah brand. Kekuatan 

Brand terletak pada kemampuanya untuk mempengaruhi keputusan dalam membeli. 

Brand memberikan kesan kepada orang berdasarkan informasi tentang fakta-fakta 

yang kemudian menggunakan merek tersebut, sehingga kesan yang muncul ini relatif 

dalam jangka yang panjang dalam benak konsumen (hlm. 209). 

Menurut Wheeler (2009), sebuah brand yang baik dapat menarik perhatian 

yang lebih dibanding kompetitor lainnya. Masyarakat akan menyukai, mempercayai 

dan loyal terhadap suatu brand	  yang lebih kuat dibanding brand lainnya. Poin yang 

paling penting ialah persepsi baik akan sebuah brand	  di benak konsumen (hlm.2). 

2.1.1 Fungsi Branding  

Menurut Wheeler (2009) Branding mempunyai beberapa fungsi yaitu: 
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1. Fungsi Navigasi 

Fungsi Navigasi gunanya untuk menarik perhatian, menimbulkan kesadaran dan 

memberi informasi dari kampanye (hlm.2). 

2. Fungsi Meyakinkan 

Mengkomunikasikan kualitas dari produk dan servis yang ditawarkan sehingga 

konsumen yakin akan produk yang dikonsumsinya (hlm.2). 

3. Fungsi Menanamkan 

Menanamkan sebuah persepsi di masyarakat melalui sebuah visual, bahasa dan ikatan 

yang membuat konsumen mampu mengidentifikasi suatu brand dengan ciri khasnya 

yang kuat di benak konsumen. Brand yang baik dapat meningkatkan awareness di 

benak konsumen (hlm.2). 

2.1.2 Tujuan Branding  

beberapa tujuan Brand menurut Aaker (2009), yaitu : 

1. Brand memberikan ciri khas tersendiri dari suatu produk. Sebuah Brand juga 

mendapat perlindungan dari badan hukum. Brand memudahkan konsumen untuk 

membedakan produk satu dengan produk lainnya, tanpa harus membedakan secara 

fisik (hlm. 40). 

Perancangan Ulang... Xaviera Clara, FSD UMN, 2016



13 
 

2. Membangun dan menjaga loyalitas konsumen. Brand dapat menanamkan persepsi 

dalam benak konsumen dan menjadi bagian pengalaman konsumen sehingga 

konsumen menjadi loyal sampai turun menurun (hlm. 40). 

3. Dengan adanya brand, memudahkan pembagian segmentasi. Keinginan konsumen 

dan pengusaha berbeda-beda berdasarkan target pasarnya (hlm. 40). 

4. Brand membangun citra perusahaan di mata konsumen. (hlm. 40). 

5. Brand membuat produk baru lebih muda dan lebih cepat diterima oleh pasar. Jika 

sebelumnya merek yang dibuat meninggalkan pengalaman yang baik kepada 

konsumen, maka produk yang baru akan lebih cepat membentuk citra dan persepsi 

yang baik di masyarakat (hlm. 40). 

2.2. Logo 

Logo didefinisikan Landa (2011) sebagai aplikasi desain yang menjadi bagian dari 

sebuah brand dan menjadi identitas dari brand tersebut. Dengan sebuah logo, 

seseorang dapat mengenali brand yang dinaunginya. Brand adalah identitas visual, 

logo juga membawa pesan mengenai kualitas dan pencitraan sebuah brand (hlm. 247).  

Dalam mendesain sebuah logo, Landa (2011) menjelaskan bahwa desainer 

perlu terlebih dahulu memahami perusahaan secara mendalam, visi misi, tujuan serta 

karakteristiknya. Logo harus memiliki sebuah konsep, dengan demikian logo 

memiliki arti dan makna, buan hanya sekedar identitas (hlm. 256-260).  
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Logo dibagi menjadi beberapa kategori : 

1. Logotype, merupakan sebuah logo yang diucapkan atau berbentuk 

tipografi. 

 

Gambar 2.1 Contoh logotype 

(Sumber: www.google.com)  

 

2. Lettermark, adalah logo yang dibuat menggunakan inisial dari nama 

sebuah brand. 

 

 

Gambar 2.2 Contoh lettermark 

(Sumber: www.nodinx.com)  

 

3. Symbol, merupakan gambar yang jelas maupun abstrak. 
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Gambar 2.3 Contoh symbol 

(Sumber: www.nodinx.com)  

 

4. Pictorial symbol, logo yang merupakan representasi dari seseorang, 

tempat, aktivitas, atau objek. 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh pictorial symbol 

(Sumber: www.ultimatesymbol.com)  

 

5. Abstract symbol, yaitu bentuk visual yang abstrak dari sebuah symbol 

sebuah logo. 
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Gambar 2.5 Contoh abstract symbol 

(Sumber: www.graphicsprings.com)  

 

6. Nonrepresentational. Murni diciptakan dan tidak berasal dari sesuatu 

yang visual yang dirasakan; tidak berhubungan dengan benda di alam, 

tidak pula merepresentasikan orang, tempat, maupun benda. 

 

 

 

Gambar 2.6 Contoh nonrepresentational 

(Sumber: www.graphicsprings.com)  
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7. Character icon, merupakan trademark karakter yang menunjukkan 

personality dari sebuah brand, sebab, maupun kelompok. 

 

 

Gambar 2.7 Contoh character icon 

(Sumber: www.logo-share.blogspot.com)  

 

8. Combination mark, merupakan kombinasi dari tipografi dan simbol. 

 

 

Gambar 2.8 Contoh combination mark 

(Sumber: www.logodesignsource.com)  

  

9. Emblem, adalah kombinasi dari tipografi dan gambar yang selalu bersama 

dan tidak dapat dipisahkan (hlm. 247). 
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Gambar 2.8 Contoh emblem 

(Sumber: www.digitalflare.co.uk)  

2.3. Segmentation 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014, hlm. 73), proses membagi pasar ke dalam 

kelompok yang berbeda dari pembeli yang memiliki kebutuhan yang berbeda, 

karakteristik, atau perilaku, dan yang mungkin membutuhkan produk atau program 

pemasaran yang terpisah disebut segementasi pasar.  

Ada beberapa cara untuk segmentasi: 

- Demografi, berfokus pada karakteristik konsumer. Misalnya usia, jenis 

kelamin, braket pendapatan, pendidikan, dll.  

- Psikografis, mengacu gaya hidup kelompok konsumer.  

- Perilaku, didasarkan pada perilaku consumer. 

- Geografis, lokasi geografis seperti benua, negara, negara bagian, provinsi, dll.  

2.4. Targeting 

Targeting melibatkan setiap daya tarik segmen pasar dan memilih satu segmen atau 

lebih untuk masuk. Tidak ada satu strategi yang akan sesuai dengan seluruh 
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masyarakat, maka diperlukan untuk mengembangkan strategi khusus untuk target 

pasar (Kotler dan Armstrong, 2014, hlm. 73).  

 

2.5. Positioning  

Menurut Kotler dan Armstrong (2014), positioning mengantur produk untuk 

menepati tempat yang jelas, khas yang diinginkan dalam benak target konsumer. 

Dimana pemasar merencanakan posisi yang membedakan produk mereka dengan 

merk saing dan memberi mereka keuntungan yang besar dalam pasar target mereka 

(hlm. 75).  

 

2.6. Warna 

Menurut Linda Holtzschue (2011), warna itu merangsang, menenangkan, ekspresif, 

impresional, budaya, dan simbolis. Warna meliputi setiap aspek kehidupan kita dan 

memberikan keindahan pada objek-objek yang ada di sekitar kita.  

Wheeler (2009: 128) mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan dalam teori dasar warna pada sebuah brand identity : 

a) Warna digunakan untuk memfasilitasi dan membangun kesadaran terhadap 

keseimbangan sebuah brand; 

Perancangan Ulang... Xaviera Clara, FSD UMN, 2016



20 
 

b) Warna memiliki konotasi yang berbeda dalam setiap budaya, maka perlu 

dilakukan adanya riset 

c) Warna dipengaruhi oleh berbagai macam metode reproduksi, maka diperlukan 

adanya uji coba 

d) Desainer merupakan penentu paling penting dalam mengatur dan memastikan 

konsistensi warna pada berbagai macam media aplikasi 

e) Kualitas warna memberikan sebuah kepastian akan terlindunginya asset dari 

brand identity. 

Ambrose dan Harris (2005) juga menjelaskan bahwa warna adalah media 

komunikasi non-verbal yang paling sering digunakan. Manusia seringkali mempunyai 

reaksi tertentu terhadap beberapa warna. Warna yang digunakan merepresentasikan 

emosi dan pemikiran yang kadang tidak dapat dilakukan oleh elemen lain. Warna bisa 

menjadi pengalih perhatian dalam sebuah desain (hlm. 6). Setiap warna memiliki arti 

psikologi masing-masing:  

a. Kuning 

Kuning menurut Ambros dan Harris (2005) memiliki arti optimis, semangat dan 

ceria, mencerahkan semangat. Warna Kuning merangsang sisi logis dari otak dan 

kejernihan mental. Hal Ini mendorong kebijaksanaan dan kemampuan akademik, 

serta mengilhami pemikiran original dan ide-ide kreatif. (hlm.112). 

c. Hitam  
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Ambrose dan Harris (2005), hitam identik dengan kematian dan kemuraman. Namun 

hitam merupakan warna yang memberi kesan keseriusan, konservatif, seksi, elegan 

dan eksklusif. Eksklusifitas dari hitam melebihi warna lain, maka hitam sering 

dihubungkan dengan barang mewah (hlm. 128).  

Selain itu, kombinasi warna dapat memberi efek tertentu pada desain. Warna dapat 

memandu audiens dan membangun sebuah identitas dari suatu brand (hlm. 140-144).  

2.7. Tipografi 

Jury (2006) menjelaskan tipografi sangat berhubungan dengan kehidupan manusia. 

Tipografi merupakan disiplin ilmu serta praktik professional yang merupakan 

mediasai antara konten dari sebuah pesan pada proses penerimaan oleh pembaca. 

Tipografi adalah dimana seseorang menggambar kemudian menuliskan huruf dan 

mempresentasikan kata dan paragraph serta mengaturnya dalam sebuah layout. 

Tipografi memegang aspek yang penting dalam penyampaian sebuah pesan karena 

dalam membaca, audien akan menangkap kata dari jarak pemenggalan kata, maupun 

bentuk paragraph sehingga audiens harus dipandu untuk membaca. Pemilihan 

tipografi memiliki kemampuan untuk memberikan karakteristik tersendiri pada 

sebuah pesan atau teks. Tipografi terdiri dari alphabet, tanda baca, angka, spasi, serta 

paragraph (hlm. 8-20). 
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2.8. Ilustrasi  

Menurut Supriyono, pengertian ilustrasi secara umum adalah gambar atau foto yang 

memiliki teks dan mempunyai daya tarik. Ilustrasi tidak hanya sekedar garis, bidang, 

bahkan susunan huruf dapat dikatakan sebagai ilustrasi. Ilustrasi sendiri digunakan 

sebagai salah satu cara mempermudah pembaca mengenal konten serta pesan yang 

ada sekaligus menambah daya tarik desain (2010, hlm. 51). 

Mayer (seperti dikutip Tanudjaja, 2002, hlm. 174) menjelaskan bahwa ilustrasi 

merupakan sebuah gambar yang dikerjakan secara khusus untuk menyertai hasil cetak 

sebuah desain dengan dibagi menjadi lima jenis desain yaitu: 

1. Corak Ilustrasi Realistis  

Corak ilustrasi realistis ini menggambarkan secara nyata wujud objek yang 

ditangkap secara langsung oleh mata. 

 

 

Gambar 2.9 Contoh Ilustrasi Realistis 

(Sumber: www.devianart.com)  
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2. Corak Ilustrasi Dekoratif  

Corak ini mengarakah ilustrasi yang bentuk dari visualnya terletak pada 

permainan unsur-unsur komposisi dalam hasil keseluruhannya. 

 

 

Gambar 2.10 Contoh Ilustrasi Dekoratif 

(Sumber: www.devianart.com)  

 

3. Corak Ilustrasi Kartunal  

Ilustrasi dengan corak kartunal menggunakan bentuk-bentuk visual yang 

menghibur. 

 

 

Gambar 2.11 Contoh Ilustrasi Kartunal 

(Sumber: www. ribkaanandasemdel.wordpress.com)  
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4. Corak Ilustrasi Ekspresionistis 

Corak ilustrasi dengan jenis ekspresionistis mengutamakan kebebasan berekspresi 

dalam membuat karya ilustrasi sehingga membuat suatu karya yang bebas. 

 

 

Gambar 2.12 Contoh Ilustrasi Ekspresionistis 

(Sumber: www.wisnujadmika.wordpress.com)  
 

5. Corak Ilustrasi Surealistis 

Corak ini memiliki kesamaan dengan ilustrasi ekspresionistis dimana gambar 

ekspresikan dalam bentuk khayalan. 

 

 

Gambar 2.12 Contoh Ilustrasi Surealistis 

(Sumber: www.tes.com) 
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2.8.1 Fungsi Ilustrasi 

Fungsi ilustrasi adalah untuk memperjelas teks dan sebagai eye-catcher atau daya 

pukau (hlm. 169). Tidak semua ilustrasi membutuhkan sesuatu yang menangkap 

perhatian atau attention grabber, karena tujuan dari ilustrasi sendiri adalah untuk 

mempermudah memahami maksud gambar dan pesan tersebut. 

2.9. Gestalt 

Menurut Rustan (2009), gestalt  adalah sebuah teori psikologi yang mengatakan 

bahwa seseorang akan mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai 

satu kesatuan yang utuh.  

 Dikembangkan oleh Max Wertheimer (1880-1943) bersama rekan-rekannya, 

teori ini dapat menjelaskan kecenderungan persepsi yang terbentuk di benak 

seseorang. Para desainer seringkali menerapkan prinsip gestalt pada logo-logo yang 

mereka buat. Hal ini bertujuan agar orang mengingat akan entitas sebuah 

perusahaan/produk.  

 Prinsip-prinsip gestalt yang banyak diterapkan dalam logo antara lain:  

1. Similarity 

Objek yang sama akan terlihat bersamaan sebagai kelompok. Hal ini dapat 

ditentukan lewat bentuk, warna, arah dan ukuran.  
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Gambar 2.13 Similarity 

(Sumber: Tipografi dalam Desain Grafis)  

 

2. Continuation 

Penataan visual yang dapat menggiring gerak mata mengikuti ke sebuah arah 

tertentu.  

 

 

Gambar 2.14 Continuation 

(Sumber: Tipografi dalam Desain Grafis)  

 

3. Proximity 

Sebuah kesatuan atau pengelompokan yang terbentuk karena adanya korelasi 

antara elemen-elemen yang saling berdekatan.  
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Gambar 2.15 Proximity 

(Sumber: Tipografi dalam Desain Grafis)  

 

4. Closure 

Bentuk yang tertutup atau menyambung terlihat lebih stabil. 

 

 

Gambar 2.16 Closure 

(Sumber: Tipografi dalam Desain Grafis)  
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