
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



12 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Umum 

2.1.1 Kopi  

Pada abad ke-8 seorang penggembala bernama Kaldi dari Etiopia melihat 

kambing-kambingnya memakan beri merah dengan daun mengkilat dari pohon 

yang baru pernah dilihatnya. Kemudian Kaldi ikut mencoba beri merah tersebut 

dan menyukainya. Buah beri merah (biji kopi mentah) digiling menjadi pasta dan 

dicampur dengan lemak hewani lalu dimakan, sedangkan daunnya dicelupkan ke 

dalam air seperti teh.  

 

Gambar 2.1 Tanaman Kopi Arabika 

(Sumber : https://id.pinterest.com/pin/129760032985492747/, 2013) 
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Pada abad ke-16 mereka mulai memanggang dan menggilingnya sampai 

menjadi bubuk sebelum diseduh menggunakan air panas untuk menghasilkan 

yang kita sebut saat ini sebagai kopi (Civitello, 2011, hal. 71-72).  

 

Gambar 2.2 Kopi 

(Sumber : http://byyourside.tefal.com/wp-content/uploads/2014/10/Filter-coffee.jpg, 2014) 

 Kopi merupakan salah satu komoditas Indonesia yang menjadi andalan 

ekspor dan sumber pendapatan devisa negara. Budidaya kopi sudah menjadi mata 

pencaharian lebih dari satu setengah jiwa petani kopi di Indonesia. Ada empat 

jenis kelompok kopi yang dikenal, yaitu Arabika, Robusta, Liberika, dan kopi 

Ekselsa. Namun diantara keempat jenis kopi tersebut dua diantaranya yaitu 

Liberika dan Ekselsa, tidak terlalu diminati karena kurang ekonomis dan kurang 

komersial (Rahardjo, 2013, hal. 7-10).  

Panjangnya rantai penjualan biji kopi Arabika dan Robusta oleh petani 

sampai di tangan eksportir memberikan peluang besar kepada pasar kopi yang 

baru, yaitu kopi spesialti. Kopi spesialti pertama kali diproduksi sebagai usaha 

peningkatan kualitas kopi agar roda produksi kopi dapat terjaga. Kopi speasialti 
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merupakan kopi organik yang memiliki keunikan rasa dari hasil perpaduan iklim 

dan wilayah tertentu. Pada umumnya, kopi spesialti dikenal dengan nama geografi 

tempat kopi tersebut dihasilkan seperti kopi Toraja dari Tana Toraja, kopi Jawa 

dari Jawa Timur, kopi Gayo dari Banda Aceh, kopi Wamena dari Papua, dan kopi 

Bali Kintamani dari Bali (Rahardjo, 2017, hal. 20). Kopi spesialti memiliki 

peluang untuk berkembang lebih pesat dibandingkan kopi kemersial (Arabika dan 

Robusta) dalam industri perkopian melalui keunikan rasa dan aromanya. Semua 

kopi spesialti merupakan kopi dengan kualitas premium karena sudah melalui 

proses produksi yang diolah secara cermat dan teliti.  

Selain kopi spesialti, ada pula jenis kopi yang memberikan kombinasi 

keunikan rasa dan aroma, yaitu kopi house blend. Pada awalnya kopi house blend 

merupakan bentuk penyesuaian kedai kopi terhadap harga dan ketersediaan stok 

tanpa menurunkan kualitas kopinya (Schapira, 2016, hal. 94). Kopi house blend 

seringkali menjadi tumpuan kedai kopi untuk memberikan kesan terbaik bagi para 

pengunjungnya. Kopi house blend bukanlah campuran dua jenis biji kopi atau 

lebih, melainkan kombinasi antara karakteristik dua jenis biji kopi atau lebih 

sehingga dihasilkan cita rasa unik. Hasil pembuatan house blend tidak selalu bisa 

dikatakan identik karena pada dasarnya permbuatan house blend tidak merujuk 

pada formula. Biji kopi akan diukur keseragamannya secara keseluruhan, bukan 

secara satuan. Jenis biji kopi bisa saja menggantikan biji kopi lainnya dalam 

kombinasi house blend karena memiliki karakteristik yang sama (Schapira, 2016, 

hal. 96).   
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2.1.2 Kedai Kopi 

Menurut definisi Samuel Johnson dalam Dictionary, kedai kopi adalah sebuah 

rumah hiburan yang menjual kopi dan menyediakan bahan bacaan untuk para 

tamu (dikutip dari Ellis, 2011, Preface, para. 2). Ketika orang kaya di abad  ke-16 

mempunyai ruangan khusus untuk minum kopi, mereka yang berstatus sosial 

lebih rendah akan pergi ke kedai kopi untuk mendapatkan secangkir kopi. Negara 

Inggris, Jerman, Venice, Paris dan Vienna adalah negara yang pertama kali 

membuka kedai kopi dan menjadi pelopor kedai kopi dunia walaupun tidak lama 

setelah pembukaan kedai kopi, teh mendominasi pola konsumsi negara Inggris 

(Civitello, 2011, hal. 71-72).   

 

Gambar 2.3 Kedai Kopi Pertama di Vienna 

(Sumber : http://cheshi.juyuange.org/0, n.d.) 

Kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjual kopi tetapi juga 

merupakan sebuah konsep ide, cara hidup, cara bersosialisasi, dan sebuah filosofi. 
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Di Vienna, kedai kopi mempunyai andil dalam kegiatan intelektual dan seni 

sedangkan di Paris, kedai kopi dipercaya memiliki kontribusi terhadap 

kemodernan (Jolliffe, 2010, hal. 4-5). Menurut Bar-tura, kedai kopi adalah pusat 

dari apa yang kita sebut ‘the public sphere’ yaitu tempat dimana pengunjung 

datang bersama-sama untuk berdiskusi dan berperan sebagai komunitas (dikutip 

dari Parker dan Austin, 2011, Bab 7, bagian The Coffeehouse As a Public Sphere, 

para. 2).  

 

Gambar 2.4 The Public Sphere 

(Sumber : http://b-womeninamericanhistory18.blogspot.co.id/2014_07_01_archive.html, 2014) 

Hartmann mengatakan bahwa sejak berdirinya Starbucks, raksasa industri 

perkopian, muncul pengenalan baru kedai kopi sebagai Third Wave Coffee 

Business. Kenyataannya, third wave coffee business tidak akan ada tanpa 

kehadiran Starbucks. Starbucks telah berhasil mengapresiasi dan memasarkan 

estetika dari kopi dengan konsep mewah kepada konsumen. Starbucks 

menciptakan segmentasi konsumen khusus dengan selera yang sesuai dengan 
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konsep mereka, mengedepankan cita rasa, status sosial dan harga. Segmentasi 

khusus itulah yang dicari oleh para third wavers dalam menjalankan kedai 

kopinya (dikutip dari Parker dan Austin, 2011, Bab 13 bagian From Starbucks to 

Stumptown, para. 1). 

Menurut Pine dan Gilmore, third wave coffee business telah mengubah 

persepsi masyarakat mengenai kopi yang semula hanya sebatas komoditas 

menjadi sebuah pengalaman, sama seperti wine, musik dan seni (dikutip dari 

Musso, 2014, hal. 186). Belum ada definisi ataupun sejarah mengenai third wave 

coffee karena istilah ini baru diperkenalkan pada tahun 2002 oleh Trish R. Skeie 

dalam artikelnya, The Flamekeeper. Menurut Trish, third wave coffee merupakan 

sebuah reaksi dari gerakan peningkatan kualitas kopi pada saat itu. Singkat kata, 

Trish membagi perkembangan kedai kopi menjadi tiga tahap pergerakan. First 

wave merupakan tahap dimana penjualan kopi didorong oleh peningkatan angka 

konsumsi kopi, industri kopi berperan sebagai pihak yang memenuhi permintaan 

terhadap kopi. Pada tahap second wave, pemasaran terhadap pengalaman 

mengkonsumsi kopi merupakan pendorong utama. Tahapan terakhir, third wave, 

dipercaya sebagai tahap dimana kualitas, metode pembuatan kopi, dan daerah asal 

kopi diutamakan sebagai penarik utama (“The History of First, Second, and Third 

Wave Coffee”, 2015).  

2.1.3 Teknik Manual Brew  

Seiring dengan perkembangan third wave coffee business, kedai kopi mulai 

memperkenalkan konsumen pada proses pembuatan kopi, salah satunya adalah 
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dengan perbaikan metode brewing (penyeduhan kopi). Teknik manual brewing 

adalah teknik menyeduh kopi dengan menggunakan tangan. Teknik ini sudah 

dikenal sejak pertama kali kopi ditemukan, walaupun belum semodern lima tahun 

belakangan ini. Banyak modifikasi dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi 

pengguna agar menghasilkan kopi yang berkualitas. 

Teknik manual brewing memungkinkan kedai kopi untuk memamerkan 

biji kopi pada kualitas terbaiknya dengan memberikan kesempatan pada barista 

untuk mengatur produk final (Brown, 2015, hal. 35-36). Teknik manual brewing 

merupakan pilihan tepat bagi para barista dan penggemar kopi rumahan. Hasil 

dari teknik ini lebih bersih, tanpa ampas.  

Menurut Dominy, member dari Coffee Universe Editorial Advisory Board, 

berdasarkan alatnya, manual brewing dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

pour over, full immersion, dan hybrids (Everage, 2012).  

Pour over merupakan metode penyeduhan kopi paling cepat, praktis, dan 

efisien. Teknik ini sangat sederhana, hanya dengan menuangkan air panas secara 

perlahan ke seluruh bagian bubuk kopi yang diletakkan di saringan (biasanya 

terbuat dari kertas) lalu kopi akan tersaring tanpa ampas ke dalam cangkir. Teknik 

ini akan menghasilkan secangkir kopi yang jernih dan bersih tanpa ampas. Alat 

seduh kopi yang termasuk pour over yang banyak dikenal antara lain:  

1. Chemex  

Alat ini cocok dimiliki oleh pecinta kopi yang menyukai seni desain produk. 

Kopi yang dihasilkan cenderung tidak pekat, tingkat keasaman yang lebih 
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rendah, dan kaya akan rasa. Chemex membutuhkan kertas penyaring yang 

akan membuat secangkir kopi tampak bersih. Dalam sekali penyeduhan 

dengan chemex dapat dihasilkan lebih dari 3 cangkir kopi, tergantung ukuran. 

Desain chemex dilengkapi dengan leher yang terbuat dari kayu dan diikat 

menggunakan tali dari kulit asli. Penyaring didesain terpisah di bagian atas 

sehingga setelah kopi sudah terseduh sempurna, chemex akan berfungsi 

sebagai wadah penyimpanan.    

 

Gambar 2.5 Chemex 

(Sumber : https://cookinglightsimmerandboil.files.wordpress.com/2015/08/1510p16-chemex-

pour-over.jpg?w=450&h=450, 2015) 

2. Vietnam Drip  

Alat seduh ini biasa digunakan oleh masyarakat Vietnam dan dikenal baik di 

Indonesia. Penyaring yang digunakan pada alat ini dianggap mampu menjaga 

cita rasa kopi, tidak menghabiskan waktu, dan juga tergolong murah. Kopi 

yang dihasilkan sangat pekat karena penyaringan dilakukan tepat di atas gelas 
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kopi. Oleh karena itu biasanya dicampurkan dengan susu atau ice cube agar 

mengurangi kepekatan rasa dari kopi.        

 

Gambar 2.6 Vietnam Drip 

(Sumber : 

http://akcdn2.azsg.opensnap.com/azsg/snapphoto/photo/LA/GTPQ/3BNAYC6C6D90658146

4AA5l.jpg, 2014) 

Teknik dengan kategori full immersion mengharuskan biji kopi yang sudah 

digiling lalu dicelupkan ke dalam air panas sampai larut. Cara ini akan membuat 

rasa kopi terekstrak bersamaan dengan minyak natural yang berasal dari biji kopi, 

hasilnya, secangkir kopi dengan rasa pekat. Alat yang termasuk full immersion 

yang banyak digunakan adalah sebagai berikut: 

1. French Press  

Alat ini akan menghasilkan kopi dengan aroma dan rasa yang kuat. Sekilas, 

french press terlihat seperti cangkir dengan porsi yang lebih tinggi yang 

terbuat dari kaca. Di bagian tutupnya terdapat plunger dari metal yang 
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berfungsi sebagai penekan. Saat plunger ditekan, batang metal yang 

terhubung dengannya akan menekan bubuk kopi hingga ke dasar. Dengan 

begitu, kini hanya tersisa kopi tanpa ampas di dalamnya. 

 

Gambar 2.7 French Press 

(Sumber : https://store-static.hilinecoffee.com/blogs/news/wp-content/uploads/French-Press-

Coffee-e1410982267549.jpg, n.d.) 

2. Vacuum Pot atau Syphon 

Vacuum Pot atau Syphon adalah alat penyeduh kopi yang menggunakan 

prinsip tekanan yang dihasilkan oleh uap panas hasil pemanasan 

menggunakan api di bagian dasar wadah kaca. Tekanan yang terbentuk akan 

mendorong air ke bagian atas dimana bubuk kopi diletakkan. Filter diletakkan 

tepat di bagian tengah sebagai penyaring ampas kopi. Biasanya filter terbuat 

dari kain flanel yang dapat digunakan berulang-ulang. Pengendalian suhu 

yang dicapai dari material kaca tahan panas menghasilkan kopi dengan rasa 
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murni dan tidak pahit. Suhu yang dihasilkan antara 91°C - 95°C yang 

merupakan suhu ideal untuk memanaskan kopi.    

 

Gambar 2.8 Syphon 

(Sumber : https://cadfmconsult.files.wordpress.com/2014/09/5-siphon.jpg?w=227&h=300, 

2014) 

Yang terakhir tetapi tidak kalah popular adalah hybrid, yaitu perpaduan 

full immersion dengan penggunaan kertas penyaring seperti pada metode pour 

over. Hasil yang didapat dari metode ini adalah cita rasa kuat dari kopi namun 

bersih dan kopi lebih jernih. Salah satu alat hybrid yang paling banyak digunakan 

adalah Aero Press.  

Bubuk kopi yang diseduh akan diberi tekanan semaksimal mungkin untuk 

memberikan rasa kuat dari kopi tersebut. Kertas penyaring diletakkan di dasar 

alat, dimana bubuk kopi akan diletakkan juga. Setelah itu diisi air panas dan 
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diaduk dengan alat khusus yang tidak akan merusak kertas penyaring. Setelah 10 

detik, plunger dimasukkan, secara perlahan akan memberikan tekanan yang 

mengakibatkan terbentuknya kantung udara yang menekan air menembus bubuk 

kopi dan kertas penyaring. Dapat dikatakan bahwa Aero Press adalah cara paling 

mudah untuk mendapatkan kopi berkelas ala café dalam waktu singkat. 

 

Gambar 2.9 Aero Press 

(Sumber : http://simmerandboil.cookinglight.com/2015/09/26/manual-coffee-brewing-methods/, 

2015) 

2.1.4 Consumer Behaviour 

Menurut Kurtz dan Boone (2011), consumer behavior adalah rangkaian perilaku 

konsumen yang bersangkutan dengan mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

membuang produk termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menyusuli perilaku tersebut (hal. 374).  
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Gambar 2.10 Proses Consumer Behaviour 

(Sumber : Kurtz & Boone, 2011, hal. 375) 

Proses pengambilan keputusan oleh konsumer dimulai dari pengenalannya 

terhadap masalah atau kesempatan yang ada. Jika seseorang membutuhkan 

sesuatu, maka itulah masalah yang butuh penyelesaian. Jika seseorang naik 

jabatan yang berimbas pada kenaikan upah, maka itu adalah kesempatan 

pembelian. Menanggapi masalah atau kesempatan yang ada, konsumer akan 

mencari informasi terkait niat belanjanya dan mengevaluasi alternatif pilihan 

merk yang ada. Pada akhirnya konsumer akan sampai pada pengambilan 

keputusan dan menyelesaikan transaksi. Kemudian konsumer mengevaluasi 

pengalamannya dalam transaksi. Evaluasi itulah yang menjadi pertimbangan yang 

mempengaruhi pembelian selanjutnya.   

Pengaruh individu dalam consumer behavior termasuk kebutuhan dan 

motivasi pribadi, persepsi, perilaku, pengalaman, dan konsep pribadi. Saat ini 
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manusia selalu mencari cara untuk menghemat waktu, sehingga produsen 

melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyediakan produk dan servis yang 

didesain untuk kenyamanan mereka. Faktor penentu internal consumer behavior 

meliputi budaya, sosial, dan pengaruh keluarga (hal. 374-375).  

2.1.5 Rebranding 

Menurut Ambadar, Abidin, dan Isa (2007), brand adalah nama, istilah, logo, tanda 

atau lambang dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang bertujuan 

brand adalah untuk mengidentifikasi barang atau jasa untuk membedakannya dari 

produk kompetitor (hal. 2).  

Brand yang kuat akan terlihat menonjol di tengah ramainya persaingan. 

Ramainya persaingan memberikan pilihan yang tak terhingga bagi para konsumen 

sehingga perusahaan mencari cara untuk dapat terhubung secara emosional, 

membuatnya tidak tergantikan dan menciptakan relasi yang kuat dengan 

konsumen. Kenyataannya, persepsi konsumen terhadap suatu brand turut 

mempengaruhi kesuksesan perusahaan (Wheeler, 2012, hal. 2). 

Menurut Adams, Morioka, dan Stone (2004), brand bukan identitas, 

melainkan persepsi yang diciptakan oleh audiens tentang sebuah perusahaan, 

individu, ataupun tentang sebuah konsep. Persepsi ini diwujudkan melalui logo, 

visual, identity program, pesan, produk, dan aksi dari perusahaan sebagai bagian 

dari brand. Maka dari itu, brand diciptakan oleh audiens, bukan desainer. Sebagai 

desainer, tugasnya adalah membentuk pondasi pesan yang ingin disampaikan 

melalui logo dan sistem identitas (hal. 18). 
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Brand memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan menginspirasi 

semua orang yang terlibat di dalamnya, termasuk konsumen. Kemampuan itulah 

yang menghubungkan perusahaan dengan konsumennya. Tanpa hubungan itu, 

brand tidak berfungsi dengan baik dan bisnis tidak akan bisa berjalan dengan 

lancar (Stengel, 2011, hal. 7-8).  

Menurut Haigh (2004), brand dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika 

memenuhi tiga fungsi utamanya, yaitu: 

1. Navigasi, brand membantu konsumen untuk memilih di antara sekian banyak 

pilihan.  

2. Reassurance, brand mengkomunikasikan kualitas produk atau servis 

sehingga memberikan kepastian kepada konsumen bahwa mereka membuat 

pilihan yang tepat. 

3. Engagement, brand menggunakan perumpamaan khusus, bahasa, dan asosiasi 

dalam mendorong konsumen untuk mengidentifikasikan sebuah brand. 

Brand merupakan sebuah proses mengubah fungsi esensial menjadi fungsi 

relasi dengan menyediakan koneksi psikologis antara brand dengan konsumen 

(hal. 18).  Jika salah satu fungsi tidak dapat terlaksana dengan optimal maka 

komunikasi antara brand dengan konsumen akan terganggu dan pesan tidak 

tersampaikan.  

Menurut Muzellec dan Lambkin (2006), rebranding dapat didefinisikan 

sebagai pembaruan atau pergantian image dari sebuah brand berupa nama, term, 

simbol, desain, atau kombinasi keempatnya yang bertujuan untuk 
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mengidentifikasikan barang ataupun jasa sehingga memiliki diferensiasi dengan 

kompetitornya (hal. 804). De Chernatony dan Dall’Olmo Riley (1998), 

mengatakan bahwa definisi ini difokuskan pada perangkat seperti nama dan 

identitas visual (dikutip dari Muzellec & Lambkin, 2006, hal. 805). Semua proses 

rebranding dilakukan untuk pengembangan positioning dari sudut pandang 

pemilik. Rebranding dapat dipahami juga sebagai repositioning, revitalizing, atau 

rejuvenating dari brand dan dalam beberapa kasus bahkan brand benar-benar 

seperti dilahirkan kembali (Alshebil, 2007, hal. 5).  

Tjiptono (2015) mengatakan bahwa rebranding berupa perubahan nama 

atau logo dapat memberikan dampak revitalisasi bagi sebuah brand yang hanya 

terealisasi apabila ada keselarasan antara strategi, komunikasi, produk dan 

pelayanan dari brand tersebut (hal. 213).  

2.2. Teori Khusus 

2.2.1 Identitas Visual 

Seperti yang dikemukakan oleh Adams, Morioka, dan Stone mengenai brand 

sebagai sebuah persepsi, maka dibutuhkan instrumen yang akan membantu brand 

untuk dikomunikasikan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan identitas 

visual.  
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Gambar 2.11 Contoh Implementasi Identitas Visual Kedai Kopi 

(Sumber : https://www.yatzer.com/coffee-house-london-reynolds-reyner/slideshow/18, 2013) 

Wheeler (2012) menjelaskan bahwa identitas visual memicu terbentuknya 

persepsi dan membuka asosiasi dari sebuah brand. Identitas visual yang mudah 

diingat dan dikenali akan meningkatkan brand awareness. Otak manusia lebih 

mudah mengenali bentuk. Oleh karena itu, gambar visual lebih mudah diingat dan 

dikenali dibandingkan kata-kata yang harus diproses untuk memaknainya (hal 

50). 

Sedangkan menurut Landa (2013), identitas visual adalah artikulasi visual 

dan verbal dari sebuah brand atau kelompok, termasuk di dalamnya semua yang 

berkaitan dengan desain seperti logo, kop surat, kartu nama, ataupun website. 

Identitas visual harus dapat membedakan dan mengkomunikasikan brand kepada 

audiens sekaligus menambah nilai kepada brand tersebut. Agar dapat berfungsi 

dengan baik, identitas visual harus (hal. 245): 

1. Identifiable: nama, bentuk, wujud, dan warna mencolok, berbeda dengan 

yang lain sehingga mudah dikenali. 
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2. Memorable: nama, bentuk, wujud, dan warna koheren dan mudah diingat. 

3. Disticntive: nama, bentuk, wujud, dan warna berkarakter unik sehingga dapat 

dibedakan dengan kompetitornya.  

4. Sustainable: nama, bentuk, wujud, dan warna dapat bertahan dan relevan 

untuk jangka waktu yang lama. 

5. Flexible atau extendible: nama, bentuk wujud, dan warna cukup fleksibel 

untuk diaplikasikan ke dalam media, dikembangkan dan diadaptasikan ke 

dalam perpanjangan brand (sub-brands).  

Identitas visual membutuhkan penelitian pendahuluan mengenai 

segmentasi, kompetitor, positioning, serta informasi lainnya mengenai brand 

sebagai dasar pembuatan konsep desain. Keseluruhan desain identitas visual 

dimulai dari perancangan logo, pemilihan tipografi, bentuk dan wujud dari logo, 

karakteristik visual dari logo, dan pemilihan palet warna (Landa, 2013, hal. 245). 

Seiring dengan perjalanan waktu, evolusi brand pun pasti terjadi. Bahkan 

brand paling terkenal sekalipun harus beradaptasi atau kemungkinan terburuknya, 

tersingkir dari persaingan. Ketika evolusi itu terjadi, sebuah brand dituntut untuk 

melakukan perubahan sebagai bentuk perubahan strategi pemasaran. Knapp 

(2001) membagi alasan sebuah brand melakukan perubahan identitas menjadi 

empat kategori, yaitu (hal. 7): 

1. Identity for Renewal 

Beberapa bisnis membutuhkan image baru yang lebih ‘kekinian’ agar bisa 

terus ikut bersaing. Mereka menginginkan konsumen untuk mengenal brand 
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mereka seperti sedia kala, namun tetap menerima perubahan visual baru 

sebagai cara untuk membuat brand terlihat lebih segar.  

2. Identity for Repositioning 

Perubahan identitas karena perusahaan melakukan ekspansi berupa produk 

atau jasa baru yang ditawarkan sehingga membutuhkan cara untuk 

menstimulasi perubahan tersebut. Identitas yang baru harus berpijak pada 

brand orisinilnya dan tetap menyiratkan mengenai perubahan yang dilakukan 

dengan cara yang tegas dan menarik.   

3. Identity to Signal Change 

Beberapa perusahaan telah berjalan melampaui misi awalnya atau memiliki 

persepsi berbeda di mata konsumen tentang siapa perusahaan tersebut. Ada 

pula beberapa perusahaan yang mengganti nama yang mencerminkan arah 

bisnis yang baru. Untuk alasan-alasan ini, identitas baru diharapkan dapat 

membantu perusahaan mempertahankan ekuitas positif dari brand yang 

sebelumnya sudah ada, sekaligus memperkenalkan lagi perusahaannya di 

tengah pemasaran.   

4. Identity to Grow 

Perubahan semacam ini dibutuhkan bagi perusahaan besar yang mengalami 

merger, akuisisi, atau perubahan besar lainnya yang berpengaruh besar 

terhadap eksistensi perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan 

identitas baru untuk menjaga koneksi dengan segmentasi mereka.  
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Ketika sebuah brand mengalami salah satu dari permasalahan di atas, maka 

jalan terbaik untuk mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan ketat 

adalah dengan melakukan perubahan identitas visual.   

2.2.2 Logo 

Menurut Cato (2010), logo adalah representasi inti dari sebuah brand yang 

dimaksudkan untuk menimbulkan opini emosional. Logo ditujukan kepada 

audiens dengan pesan positif yang spesifik (hal. 72). Sedangkan menurut Landa 

(2013), logo adalah simbol identifikasi unik yang mewakili dan mencakup 

keseluruhan brand, grup, atau individu. Logo merupakan sebagian kecil dari 

proyek desain identitas yang luas. Sebuah logo akan menceritakan cerita visual 

dari brand (hal. 246). 

Sederhananya, logo adalah tip of the iceberg dari sebuah brand yang menjadi 

signal keberadaan brand itu sendiri (Cato, 2010, hal. 77). Istilah lain yang 

digunakan sebagai pengganti logo adalah simbol, mark, brandmark, identifier, 

atau trademark (Landa, 2013, hal. 246). Menurut Wheeler (2012), logo 

merupakan proses transisi dari literal menjadi simbolik, dari verbal menjadi 

visual, dimana proses tersebut terus berkembang setiap hari (hal. 48). 

 

Gambar 2.12 Logo  

(Sumber : http://sawse.org/wp-content/uploads/2015/10/big-logo-examples.jpg, 2015) 
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Giep Franzen dan Margot Bouwman (2001) dalam introduksi bukunya yang 

berjudul, The Mental World of Brands: Mind, Memory and Brand Success 

(dikutip dari Cato, 2010, hal. 72), menyebutkan empat elemen yang diperlukan 

brand terkait dengan logo, yaitu: 

1. Esensi brand hanya ada di dalam memori seseorang, logo adalah pengingat 

yang dapat dilihat, nyata. 

2. Logo dari sebuah brand adalah pengenalan tanda yang multiguna dalam 

setiap implementasi desainnya. 

3. Logo sebuah brand menimbulkan asosiasi yang tepat. 

4. Logo sebuah brand dapat dihubungkan dengan barang atau jasa komersil dan 

persuasif.   

Menurut Adams, Morioka, dan Stone (2004), logo tidak dapat menjadikan 

produk yang kurang bagus menjadi sukses tetapi logo yang didesain dengan baik 

akan membantu produk mengetahui potensinya. Logo memberikan arahan dan 

sikap, sementara produk itu sendiri yang memberi tahu artinya (hal 24). 

Kasali (2007) mengatakan bahwa mengubah logo sebagai respon terhadap 

perubahan pada brand memang tidak selalu mudah. Walaupun logo merupakan 

simbol brand yang paling mudah dilihat publik, logo juga memiliki sejarah 

mendalam terhadap suatu brand.  Sekalipun terjadi perubahan makna dari brand, 

tetapi persepsi publik sudah terbentuk sejak diperkenalkannya logo tersebut. 

Terlepas dari itu semua perubahan logo merupakan alat yang paling tepat 
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mengkomunikasikan adanya perubahan (hal. 418). Perusahaan besar sekalipun 

pasti pernah mengubah logo karena mengalami perubahan dalam perusahaannya.    

 

Gambar 2.13 Perubahan Logo Starbucks  

(Sumber : http://imgur.com/IdK6Cby, 2015) 

Menurut Wheeler (2012, hal. 48), garis batasan antara beberapa kategori 

mengenai logo tidak begitu jelas. Banyak logo yang bahkan merupakan 

penggabungan elemen beberapa kategori wujud. Kategori logo (marks) 

berdasarkan wujudnya menurut Wheeler (2012, hal. 49) diantaranya adalah: 

1. Wordmarks 

Wordmarks atau biasa disebut logotype merupakan logo dengan 

menggunakan nama dari perusahaan yang didesain (Adams, Morioka, & 

Stone, 2004, hal. 17). Wordmarks dapat menggunakan nama perusahaan atau 

akronim. Wordmark yang bagus memiliki karakter font yang unik dan 

biasanya diintegrasikan dengan elemen simbolik atau pictorial. 
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Gambar 2.14 Wordmarks  

(Sumber : http://www.ignytebrands.com/wp-content/uploads/ignyte-branding-agency-types-

of-logos-wordmarks.png, 2015) 

2. Letterforms 

Letterforms menggunakan satu atau lebih huruf yang didesain secara unik dan 

berlaku sebagai mnemonic dari perusahaan yang mudah diaplikasikan 

menjadi ikon. Desain unik dari sebuah letterform memiliki kepribadian dan 

arti dari perusahaan di dalamnya. 

 

Gambar 2.15 Letterforms  

(Sumber : http://www.ignytebrands.com/wp-content/uploads/ignyte-branding-agency-types-

of-logos-lettermarks.png, 2015) 

3. Pictorial marks 

Pictorial marks atau disebut juga dengan logo konseptual merupakan logo 

yang menggunakan gambar. Gambar itu sendiri mengisyaratkan nama 

perusahaan, misi, atau simbol atribut brand. Pictorial marks menggunakan 
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gambar yang kuat untuk mengkonotasikan inti dari sebuah brand yang 

direpresentasikan. Semakin sederhana gamar yang digunakan maka semakin 

sulit tingkat eksekusinya. Baik menggunakan gambar yang mudah dikenali 

atau berwujud ambigu, pictorial marks harus sederhana namun bermakna dan 

memanfaatkan ruang negatif positif semaksimal mungkin. 

 

Gambar 2.16 Pictorial marks 

(Sumber : http://www.ignytebrands.com/wp-content/uploads/ignyte-branding-agency-types-

of-logos-abstract-pictoral-conceptual-marks.png, 2015) 

4. Emblems 

Emblems merupakan penggabungan antara wordmarks, letterforms, dan 

pictorial marks di dalam sebuah bentuk yang berhubungan erat dengan nama 

perusahaan. Dengan segala elemen yang ada di dalamnya, ada baiknya untuk 

mempertahankan kesederhanaan dalam emblem marks. Kekurangan dari logo 

semacam ini adalah keterbacaannya ketika logo diaplikasikan ke dalam media 

dengan area sempit.  
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Gambar 2.17 Pictorial marks 

(Sumber : http://www.ignytebrands.com/wp-content/uploads/ignyte-branding-agency-types-

of-logos-emblem-marks.png, 2015) 

5. Abstract atau Symbolic Marks 

Pada dasarnya, symbolic marks menggunakan visual abstrak untuk 

menyampaikan ide besar atau atribut brand. Logo ini cocok digunakan oleh 

perusahaan besar yang memiliki sub-brands beragam karena bentuknya yang 

mengandung ambiguitas.  

 

Gambar 2.18 Symbolic marks 

(Sumber : Wheeler, 2012, hal. 59) 
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Seiring dengan berkembangnya era digital, kreatifitas desainer menembus 

batas dan mengembangkan logo tersebut sehingga logo tidak lagi bersifat statis. 

Stefan Sagmeister, mengembangkan dynamic mark yang terinspirasi dari 

arsitektur gedung dengan modifikasi perspektif dan palet warna yang disesuaikan.  

 

Gambar 2.19 Dynamic marks 

(Sumber: http://2.bp.blogspot.com/240-company-logo-designs-5.jpg , 2011) 

2.2.3 Iconic 

Menurut Airey (2009, hal. 35), logo yang iconic adalah logo yang sederhana, 

relevan, bertahan lama, istimewa, patut dikenang, dan mudah diadaptasi. Adams, 

Morioka, dan Stone (2004, hal. 54-56) mengatakan bahwa ikon memiliki peran 

yang besar dalam menyampaikan informasi. Penggunaan gaya tertentu dalam ikon 

akan mempengaruhi arti. Dalam kehidupan sosil dan perubahan kebudayaan, arti 

dari sebuah ikon akan berbeda-beda. Ada tiga tipe ikon, yaitu: 

1. Diagrammatic, ikon sederhana dari sebuah ide yang dituangkan dalam 

gambar yang disederhanakan. 
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2. Metaphoric, ikon yang menggunakan metafora sebagai representasi sebuah 

hubungan benda sebenarnya yang dijadikan ikon dengan pesan yang 

terkandung di dalamnya.   

3. Symbolic, ikon berupa gambar abstrak yang tidak memiliki hubungan sama 

sekali, makna diantara kedua nya hanya akan dipahami ketika didekatkan. 

2.2.4 Warna  

Menurut Wheeler (2013), warna dalam identitas visual digunakan untuk 

menimbulkan emosi dan mengekspresikan kepribadian. Warna juga dapat 

menstimulasi asosiasi brand dan mempermudah perbedaan. Memilih warna untuk 

identitas baru membutuhkan pemahaman terhadap teori warna, kejelasan 

mengenai bagaimana brand akan dipersepsikan, dibedakan serta konsistensi 

dalam mengaplikasikan warna pada media (hal. 150).   

Warna adalah integral pada  nilai mnemonic, mengarahkan pada tone dari 

brand, meskipun pada beberapa kasus perbedaan budaya, warna memiliki arti 

yang berbeda. Konsep kepemilikan warma yang didapat dari logo merupakan 

prioritas utama dalam pemilihan warna. Sebagai contoh, waran oranye pada 

Nickelodeon, warna biru pada Tiffany & Co., warna merah pada McDonald 

(Adams, Morioka, & Stone, 204, hal. 50).    
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Gambar 2.20 Biru Tiffany & Co.  

(Sumber: http://www.sweetsugarbelle.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/Tiffany-Blue-

Color.jpg, 2014)  

Warna dapat memberikan pengalaman tertentu bagi yang melihatnya. 

Temperatur warna merupakan tanggapan subjektif yang berhubungan dengan 

pengalaman seseorang. Seperti warm colors seperti merah, kuning, dan oranye, 

mengingatkan kita akan sesuatu yang panas dan cool colors seperti hijau atau biru 

akan mengingatkan kita pada lingkungan dingin. Hal tersebut disebabkan oleh 

kemiripan panjang gelombang warna (Samara, 2007, hal. 90).  

Secara psikologi, warna merah memiliki kemampuan untuk menstimulasi 

adrenalin yang membuat kita merasakan lapar atau merasa impulsif. Sedangkan 

warna oranye yang merupakan campuran dari warna merah dan kuning memiliki 

kemampuan yang hampir sama dengan kedua warna tersebut, yaitu kehangatan. 

Warna oranye tua dapat menstimulasi nafsu makan seseorang dan warna oranye 

muda dapat dikonotasikan dengan kesehatan, freshness, kualitas, dan kekuatan. 

Warna oranye sendiri adalah warna yang eksotik. Selain itu ada juga warna coklat 
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yang dapat diasosiasikan dengan kenyamanan. Warnanya yang solid membuat 

warna coklat membangkitkan perasaan long lasting (timeless), dapat dipercaya, 

dan memiliki daya tahan (Samara, 2007, hal. 110).  

Menurut Tom Fraser dan Adam Banks dalam bukunya The Complete 

Guides to Colour (2004), di dunia branding, warna memiliki kemampuan untuk 

menarik perhatian panca indera dengan cepat, bahkan sebelum brand tersebut 

mengkomunikasikan sesuatu. Di dalam buku Fraser dan Banks juga disebutkan 

bahwa Goethe memformulasikan skala relatif dari kekuatan warna. Goethe 

mengatakan bahwa tiga warna terkuat adalah kuning, oranye, dan merah (hal. 43).   

2.2.5 Tipografi 

Menurut Wheeler (2013), tipografi merupakan inti dari sebuah identitas. Tipografi 

memungkinkan adanya kesatuan dan koherensi citra perusahaan melalui tampilan 

unik tipografi dan keterbacaannya. Tipografi harus mendukung strategi 

positioning, informatif, dan berkelanjutan. Dalam memilih tipografi yang tepat 

dibutuhkan pengetahuan dasar mengenai pilihan yang tersedia dan fungsi utama 

tipografi itu sendiri. Tipografi harus didasari pada prinsip kejelasan (clarity) dan 

keterbacaan (legibility) (hal. 154). Dooley mengatakan bahwa typeface yang tepat 

akan mewujudkan, mempromosikan, dan melengkapi brand (dikutip dari 

Wheeler, 2013, hal. 154). 
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Gambar 2.21 Tipografi  

(Sumber: http://www.caradesain.com/klasifikasi-font-belajar-tentang-tipografi/, 2014)  

Banyaknya jumlah dari typeface yang saat ini tersedia dapat berpengaruh 

secara dramatis terhadap keterbacaan sebuah ide brand dan perasaan audiens 

terhadapnya. Tipografi merupakan satu dari sekian banyak elemen yang 

mempengaruhi karakter dan kualitas emosional suatu desain. Dalam sebuah 

identitas visual dibutuhkan typeface yang dapat menarik perhatian dan mudah 

dibaca. Tipografi akan terus berkembang, tidak statis (Ambrose & Harris, 2005, 

Introduction, para. 1-3). Selain pemilihan typeface, ternyata pemilihan alignment 

(penjajaran) juga memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keterbacaan. Flush-

left merupakan sebuah penjajaran tipografi yang dapat memberikan tingkat 

keterbacaan lebih tinggi, karena secara visual seolah memberikan referensi agar 

mata secara halus mengikuti alur menurun dari baris ke baris lainnya (Carter, Day, 

& Meggs, 2007, hal. 83).  

2.2.6 Layout dan Grid   

Layout adalah pengorganisasian tipografi dan gambar dalam sebidang area cetak 

ataupun digital (Landa, 2013, hal. 378). Menurut Ambrose dan Harris (2005), 

layout ditujukan untuk pertimbangan praktikal dan estetika seperti bagaimana 
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konten akan dilihat terlepas dari format final sebuah majalah, website, televisi 

ataupun kemasan (hal. 10).     

 

Gambar 2.22 Contoh Layout  

(Sumber: Ambrose & Harris, 2005, hal. 12)  

Grid merupakan sebagai permasalahan layout elemen visual. Sistem grid  

diciptakan untuk mempermudah penempatan komposisi visual agar komunikatif 

dan memuaskan secara estetik. Selain itu, sistem grid juga berguna untuk menjaga 

konsistensi dalam repetisi komposisi yang sudah dirancang. Oleh karena itu, grid 

sangat berguna untuk rancangan yang berjumlah lebih dari satu halaman 

(Sihombing, 2001, hal. 87-89).  

Menurut Landa (2013), merancang grid meliputi ruang positif dan negatif, 

ruang konten, dan ruang untuk margin, gutters, spasi garis dan paragraph, serta 

padding (hal. 339). Sistem grid bukan limitasi ruang perancangan, melainkan 

perangkat yang membantu penempatan elemen visual pada bidang rancangan 

(Sihombing, 2001, hal. 90).  
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Gambar 2.23 Contoh Sistem Grid 

(Sumber: https://ezgidagci.files.wordpress.com/2010/04/layout2.jpg, 2010)  

Banyaknya informasi yang disampaikan pada suatu halaman ditambah 

dengan elemen visual dapat menimbulkan kebingungan pada yang membacanya. 

Salah satu cara untuk mengantisipasi kesulitan tersebut adalah dengan 

menggunakan column grid yang dapat memberika ‘garis pemisah’ antara 

informasi yang satu dengan yang lainnya (Samara, 2002, hal. 27).   

2.2.7 Graphic Standard Manual 

Graphic Standard Manual (GSM) adalah pedoman untuk bagaimana logo (atau 

identitas visual) diaplikasikan ke beberapa media dari kartu nama sampai 

environmental design, desain mobil, atau website (Landa, 2013, hal. 378). Ketika 

logo selesai dirancang, masih ada banyak elemen yang harus dibuat untuk 

membuat logo dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi. (Adams, 

Morioka, & Stone, 2004, hal. 68).  
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Gambar 2.24 Graphic Standard Manual 

(Sumber: http://payload22.cargocollective.com/1/4/139076/2744410/BCegg3_3_800.jpg, n.d.)  

GSM dibuat agar logo tetap dinamis mengikuti perubahan yang diinginkan 

perusahaan (bukan perubahan logo, tetapi elemennya). GSM berisi mengenai 

pedoman penggunaan logo dan garis besar dari elemen esensial dari identitas 

visual sebuah brand. Menurut Rustan (2009), GSM pada umumnya berisi tentang 

kata pengantar dari pemimpin perusahaan, logo, palet warna, tipografi, elemen 

visual, layout, penerapan identitas pada media, incorrect use beserta contoh 

kasusnya (hal. 90-91).  

 

Rebranding Keuken... Levisya Airine Sundjaja, FSD UMN, 2016




