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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Brand (Merek) 

Merek adalah aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan 

kepuasan dan menghargai kualitas (Kertajaya, 2010, hlm. 62). Menurut Wheeler 

(2012) Sebuah merek yang kuat dapat menonjol dipasar yang ramai untuk 

menciptakan kompetisi yang tidak terbatas, perusahaan mencari cara untuk 

terhubung secara emosional dengan pelanggan (hlm. 2). Sedangkan Branding 

adalah menciptakan produk dan jasa berbeda dengan kekuatan merek (Kotler dan 

Keller, 2010, hlm. 243). Menurut Wheeler (2012) branding adalah sebuah proses 

disiplin yang digunakan untuk membangun kesadaran dan memperluas loyalitas 

konsumen (hlm. 6). 

2.1.1. Brand Equity 

Brand Equity adalah nilai tambah  pada produk dan layanan perusahan dapat 

tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak yang 

berhubungan dengan merek, serta dalam harga, pangsa pasar, dan 

profitabilitas merek (Kotler dan Keller, 2010, hlm. 243).  

2.1.2. Brand Awareness 

Menurut David Aaker (seperti dikutip dalam Kartajaya, 2010), Brand 

awareness merupakan kemampuan dari pelanggan potensial untuk 

mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori 

perancangan Re-Branding...,Angelina Irena,FSD UMN,2017



9 
 

produk tertentu (hlm. 64). Brand awareness memberikan banyak nilai, 

antara lain (Kartajaya, 2010, hlm. 64): 

1. Memberikan tempat bagi asosiasi terhadap merek 

2. Memperkenalkan merek 

3. Merupakan sinyal bagi keberadaan, komitmen, dan substansi merek 

4. Membantu memilih sekelompok merek 

Menurut Kartajaya (2010) kemampuan pelanggan untuk mengenali 

atau mengingat merek suatu produk berbeda tergantung tingkat 

komunikasi merek atau persepsi pelanggan terhadap merek produk yang 

ditawarkan. Berikut adalah tingkatan dari brand awareness (hlm. 64-65): 

1. Unaware of Brand 

 Pelanggan merasa ragu atau tidak yakin apakah sudah mengenal 

merek yang disebutkan atau belum. Tingkatan ini yang harus 

dihindari oleh perusahaan. 

2. Brand Recognition 

 Pelanggan mampu mengindentifikasi merek yang disebutkan. 

3. Brand Recall 

 Pelanggan mampu mengingat merek tanpa diberikan stimulus. 

4. Top Of Mind 

 Pelanggan mengingat merek sebagai yang pertama kali muncul di 

pikiran saat berbicara mengenai kategori produk tertentu. 
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2.1.3. Brand Positioning 

Menurut Wheeler (2012) brand postioning adalah hal yang paling dasar 

dimana sebuah perusahaan menyususn statergi dan memperluas hubungan 

mereka dengan konsumen. Perusahaan harus membuat positioning 

berkembang untuk menciptakan celah pada pangsa pasar yang terus 

berubah, dimana konsumen jenuh dengan produk dan pesan yang lama. 

Positioning mengambil keuntungan dari perubahan demografi, teknologi, 

siklus pemasaran, tren konsumen, dan kesenjangan di pasar untuk 

menemukan cara-cara baru menarik bagi publik (hlm. 14). 

2.1.4. Brand Identity 

 

Gambar 2.1. Brand 

(http://www.dailyprinting.com, 2014) 

Brand identity adalah bentuk yang memiliki wujud, suatu brand dapat 

dirasakan oleh indra manusia seperti dapat disentuh, dipegang, di dengar, 

dan dapat berpindah. Brand identity yang ideal dapat merekignisi tentang 

perancangan Re-Branding...,Angelina Irena,FSD UMN,2017



11 
 

siapa dan apa yang ada pada brand tersebut. Brand identity terbagi menjadi 

beberapa elemen (Wheeler, 2013, hlm. 4-5): 

1. Brandmarks 

Perancangan visual yang bervariasi dari segi bentuk maupun karakter. 

Dalam eksekusinya brandmark dapat bersifat liberal maupun simbolis, 

mewakilkan kata maupun sebuah gambar. 

2. Sequence of Cognition  

Identitas visual yang menimbulkan persepsi di benak audiens dan 

memungkinkan timbulnya asosiasi terhadap brand. Urutan proses 

dibenak penerima audiens yaitu : 

a. Shape (bentuk) 

Merupakan bentuk dasar dari sebuah logo atau tanda yang mudah 

diingat atau didentifikasikan oleh memori manusia. 

b. Color (warna) 

Warna merupakan emosi dan asosiasi, sehingga pemilihananya 

menyesuaikan dengan brand awareness dan direfrensiasi tehadap 

kompetitor. 

c. Form (Wujud) 

Elemen yang terdapat dalam keseluruhan dari logo atau tanda. 

3. Wordmarks 

Bentuk yang diidentifikasikan dengan suatu kata dan dapat dibaca 

dengan jelas, dan dapat berdiri sendri tanpa elemen lainnya, tersusun 

dari bentuk abstrak ataupun gambar. 
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4. Letterform Marks 

Huruf tunggal yang secara visual memiliki perbedaan grafis yang 

mengalihkan perhatian dan pada umumnya menyimpan makna atau 

karakteristik tertentu. 

5. Pictorial Marks 

Elemen visual berupa gambar yang dapat meniratkan nama atau misi 

perusahaan, sehingga kepada suatu ide bersifat simbolis. 

6. Abstract Marks 

Penanda visual berbentuk abstrak yang mengandung big idea/sifat-

ssifat dari brand tersebut. 

7. Emblems 

Penanda sumbolis yang terdaftar secara hukum sebagai representasi 

dari sebuah perusahaan. 

8. Characters 

Sebuah karakter sebagia personifikasi mampu membawa nilai-nilai 

atau atribut brand menjadi lebih hidup. 

9. Look and Feel 

Bahasa visual yang membantu keseluruhanan sistem menjadi lebih 

dikenal sumbernya dan dapat dikenali secara langsung. Look and feel 

pada dasarnya memiliki beberapa sistem turunan yaitu : desain, palet 

warna, sistem gambar dan typography serta sensory branding. 

2.1.5. Standar Identitas Visual 

Menurut Landa (2011) dalam membangun sebuah standar penggunaan 
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identitas visual pada media, diperlukan panduan untuk dapat 

memaksimalkan fungsinya yaitu (hlm. 245): 

1. Menggunakan logo dengan konsisten dan hati-hati. Jangan 

menggambar ulang logo atau menjiplak logo, dan jangan mengetik 

ulang bentuk dari letterforms.  Jangan men-stretch logo atau 

memodifikasi logo. Jangan menggabungkan logo dengan simbol atau 

bentuk lainnya.  

2. Gunakan warna yang telah ditentukan dari grpahic standard manual 

agar tidak merusak identitas visual.  

3. Posisikan logo pada  area yang sudah ditentukan pada graphic 

standart manual. Konsistensi menempatkan logo di layout sehingga 

tidak merugikan identitas logo.  

4. Pisahkan area isolasi logo dari semua teks dan visual lainnya supaya 

keterbacaan logo baik. 

5. Gunakan typeface yang telah ditentukan di dalam graphic standard 

 manual. Typeface sekunder hanya untuk alternatif.  

Standard sebuah identitas ini dibuat untuk menjaga kekosistensi dan 

intergritas agar audiens mengenali logo meskipun ditempatkan dalam 

berbagai media. Standard identitas manual disebut juga graphic standard 

manual (GSM), berisi tentang panduan tentang bagaimana seharusnya 

logo diaplikasikan dalam berbagai aplikasi mulai dari kartu nama, 
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vehicles, sampai website.  Palet warna, area isolasi logo, brand signatures, 

dan penempatan bagian-bagian dari spesifikasi gsm. GSM juga berisi 

tentang berbagai panduan dalam menggunakan typeface dalam berbagai 

media seperti print, digital, dan environmental yang berkaitan dengan 

simbol, penggunaan huruf kecil baik di dalam media print maupun digital. 

Setiap desainer ataupun pihak perusahaan  yang menggunakan logo 

haruslah mengacu kepada GSM untuk dapat membangun, memantau dan 

menjaga brand equity (Landa, 2011, hlm. 245).  

Landa (2011) mengatakan pertimbangan yang dapat dipikirkan dalam 

membangun sebuah visual dan verbal yang koheren dapat dijelaskan 

sebagai berikut (hlm. 244-245):  

1. Strategi: agensi, studio, desainer, dan para profesional lainnya yang 

bekerja dalam bidang branding dan aplikasinya, haruslah mengikuti 

satu strategi dan brief yang dapat menciptakan satu solusi yang 

koheren dan harmoni. Solusi yang ditawarkan melalui proses desain 

grafis haruslah konsisten dengan strategi dan nilai dari brand tersebut.  

2. Look and feel: look and feel dari sebuah brand merupakan semacam 

perlakuan visual untuk menciptakan sebuah visual yang unik dan 

menarik dan bertujuan untuk membedakan brand dari para 

kompetitornya, dan dapat divisualisasikan melalui komposisi, warna, 

garis yang berkarakter, bentuk, tekstur, gambar, dan elemen visual 

lainnya.   
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3. Clarity (kemurnian/kejelasan): tujuan utama dari desain grafis adalah 

untuk mengkomunikasikan pesan kepada audiens, oleh karena itu 

clarity menjadi tujuan utama dari desain identitas visual. Clarity 

berhubungan dengan komunikasi. Setiap bahasa yang diterapkan 

dalam nama, deskripsi, tagline, headline, dan judul yang 

mengkomunikasian sebuah pesan harus ditulis dengan sangat jelas.   

2.1.6. Prinsip Identitas Visual  

Identitas visual harus efektif agar mudah diingat oleh masyarakat. Landa 

(2011) menjelaskan bahwa ada prinsip - prinsip dalam identitas visual, 

yaitu (hlm. 241):  

1. Simple (sederhana) Identitas visual harus terlihat sederhana dan tidak 

berlebihan agar dapat dengan mudah dikenali dan diingat  

2. Memorable (diingat) Identitas visual yang efektif adalah logo yang 

mudah diingat. Hal ini dapat tercapai dengan pembuatan yang 

sederhana.  

3. Timeless (abadi) Identitas visual harus bertahan lama dari waktu ke 

waktu. Apakah desain yang dibuat efektif dalam jangka waktu yang 

lama atau tidak 

4. Flexible (serbaguna) Identitas visual yang efektif dapat digunakan 

dalam berbagai media. Menggunakan vector sangat baik agar ukuran 
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dapat diubah-ubah. Selain itu, penggunaan warna juga perlu 

diperhatikan agar tetap efektif.  

5. Appropriate (sesuai) Identitas visual yang dibuat harus sesuai dengan 

target konsumen dari bentuk tulisan hingga gambar. 

2.1.7. Segmenting, Targeting, Positioning  

Kotler dan Keller (2012), pemasar atau produsen tidak dapat menciptakan 

barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan semua orang, karena 

itu pemasar akan mengelompokkan orang-orang yang memiliki profil, 

preferensi, atau membutuhkan sesuatu yang relatif sama. Pengelompokan 

ini adalah berupa segmentasi pasar, yang dapat diidentifikasi berdasarkan 

data-data demografi, psikografi, dan perbedaan perilaku kelompok-

kelompok ini. Dengan mengetahui informasi-informasi ini, pemasar dapat 

memposisikan barang atau jasa yang ditawarkan agar sesuai dengan 

kebutuhan pasar (hlm.10).  

1. Segmenting adalah membuat para pemasar mampu menyelesaikan 

bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen 

pasar tertentu.  Segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi 

atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang 

homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, 

perilaku pembelian maupun gaya hidup (Kotler dan keller, 2009, 334). 

2. Targeting adalah teknik statistik untuk mengembangkan segmen pasar 

dan penargetan. Peluang pasar segmen harus memutuskan berapa 
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banyak dan mana yang untuk menargetkan. Pemasar semakin 

menggabungkan beberapa variabel dalam upaya untuk 

mengidentifikasi lebih kecil, lebih baik didefinisikan target grup. 

Dengan demikian bank tidak hanya mengidentifikasi sekelompok 

orang dewasa pensiunan kaya, tetapi dalam kelompok yang 

membedakan beberapa segmen tergantung pada saat pendapatan, aset, 

tabungan dan preferensi risiko. Hal ini menyebabkan beberapa peneliti 

pasar untuk menganjurkan segmentasi pasar berbasis kebutuhan 

melalui pendekatan (Kotler dan keller, 2009, 356). 

3. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra 

perusahaan untuk menempati tempat khusus dalam benak target pasar. 

Tujuannya adalah untuk membangun merek di benak konsumen untuk 

memaksimalkan potensi manfaat bagi perusahaan, baik merek 

positioning membantu strategi pemasaran buku dengan mengklarifikasi 

esensi merek, apa tujuan membantu konsumen mencapai (bagaimana 

alamat 'gen makna' mereka) dan bagaimana ia melakukannya dengan 

cara yang unik. Setiap orang dalam organisasi harus memahami nilai 

pelanggan yang dirasakan yang mendasari brand positioning dan 

menggunakannya sebagai konteks untuk membuat keputusan (Kotler 

dan keller, 2009, 361). 

perancangan Re-Branding...,Angelina Irena,FSD UMN,2017



18 
 

2.2. Elemen Identitas Visual 

Setelah pengertian identitas visual dibahas maka sekarang akan dijelaskan 

mengenai elemen dari identitas visual. Budelmaan menyebutkan bahwa identitas 

suatu perusahaan banyak dikaitan hanya tentang logo semata, tetapi nama, hingga 

penggunaan warna untuk organisasi itu sendiri sama pentingnya dengan gambar 

yang mencerminkan hal itu. (2010, hlm. 7). Berikut beberapa elemen yang 

membangun sebuah identitas visual: 

2.2.1. Nama 

Nama pada suatu identitas perusahaan menjadi elemen utama yang 

membentuk brand image awal di benak masyarakat supaya masyarakat 

dapat mengenal dan mengingat (Rustan: 2009, hlm.60 ). Identitas yang 

tidak sesuai pada sebuah perusahaan, produk, atau layanan dapat 

menghambat pemasaran usaha (miscommunication) atau bisa juga karena 

masyarakat tidak dapat mengingatnya nama tersebut (Wheeler: 2009, 

hlm.20 ). Oleh karena itu, seringkali banyak produk yang sudah merambah 

ke mancanegara penamaannya harus disesuaikan dengan keriteria 

masyarakat di mana produk tersebut dipasarkan. (Rustan: 2009, hlm.63 ). 

Jenis- jenis nama yang biasa digunakan seperti: founder, descriptive, 

fabricated, metaphor, acronym, magic spell, dan combination. Contoh: 
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Gambar 2.2.  Aqua 

(http://www.master-logo.blogspot.co.id/, 2016) 

 

Gambar 2.3. Ikea 

(http://www.ktvu.com/, 2016) 

 Perusahaan IKEA sebenarnya memiliki kepanjangan Ingvar Kampard 

Elmtaryd Agunnaryd, yaitu nama pendiri perusahaan tersebut. Nama 

IKEA termasuk dalam jenis nama berdasarkan combination yang 

merupakan gabungan founder dan acronym.  Gambar Aqua yang 

merupakan produk dari perusahaan Danone termasuk dalam jenis 

descriptive yang namanya jelas menggambarkan bidang usahanya yaitu 

menjual air minum. Pemilihan nama yang benar juga harus 

dipertimbangkan seperti: penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa asing, 

unik, singkat, berbeda, tidak mengandung konotasi negatif, fleksible, jelas 

dan menarik bila divisualisasikan. (Rustan,2009, hlm.62 ). 
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2.2.2. Logo 

Menurut White (2007) logo adalah tanda yang mengidentifikasi individu 

atau bisnis. "Logos" adalah bahasa Yunani untuk "kata," istilah ini banyak 

digunakan untuk menunjukkan semua merek dagang perusahaan. Sebuah 

logo yang baik harus mempunyai kemampuannya desain sendiri, memiliki 

melekat kualitas estetika dan harus sesuai dengan positioning merek milik 

klien supaya memenuhi tujuan bisnis jelas (hlm. 217).  Logo merupakan 

atribut paling utama yang terlihat secara fisik, seperti layaknya wajah pada 

manusia. Melalui logo, tergambar semua atribut non fisik lainnya sebagai 

jiwa dari entitas tersebut, yaitu: visi dan misinya, corporate value, 

corporate culture, dan seluruh kepribadiannya (Rustan: 2009, hlm.66 ). 

Menurut Landa (2011) sebuah logo dapat dibentuk dan 

dikombinasikan menjadi wordmark, lettermark, symbol mark, atau 

emblem. Berikut ini adalah pembagian katagori logo (hlm. 147):  

1. Logo disebut juga wordmark : nama dijabarkan dalam tipografi unik 

atau huruf 

2. Lettermark: logo yang dibuat menggunakan inisial dari nama merek  

3. Symbol: bergambar, abstrak, atau nonrepresentational visual. 

4. Symbol Pictorial: gambar representasional, menyerupai atau mengacu 

pada identitas bentuk orang , tempat, kegiatan, atau objek. 
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5. Simbol Abstrak: penyusunan kembali sederhana atau kompleks, 

perubahan, atau distorsi dari representasi penampilan alami, 

digunakan untuk gaya tujuan pembedaan dan / atau komunikasi. 

6. Nonrepresentational atau nonobjective simbol: murni diciptakan dan 

tidak berasal dari visual sebelumnya, tidak berhubungan dengan 

apapun objek alami . Ini tidak benar mewakili orang, tempat, atau 

benda.  

7. Ikon Karakter: merek dagang karakter yang mewujudkan kepribadian 

merek, sebab, atau kelompok. 

8. Mark Kombinasi: kombinasi dari kata-kata dan simbol.  

9. Emblem: kombinasi kata dan visual yang selalu terlihat bersama-sama, 

tidak pernah lepas. 

Kriteria Logo 

Warna yang indah maupun efek tulisan yang bagus tidak ada satupun resep  

merupakan jawaban untuk membuat sebuah logo sukses. Berikut ini beberapa 

kriteria yang sebaiknya dimiliki dalam sebuah logo agar menjadi sukses atau 

dianggap berhasil (Hardy, 2011, hal.57-71): 

1. Memorability  

Logo dengan visualisasi yang dekat, mudah dipahami, dan memiliki ciri 

umum akan lebih mudah diingat oleh masyarakat tetapi lain halnya jika 

membuat sebuah logo dengan hanya menempel dibenak konsumen bisa 

menajdi sulit untuk dipahami dan sulit untk dijabarkan. Simplicity dan 

Timelessness merupakan dua kata kunci yang menjadikan logo mudah 
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diingat. Simplicity merupakan gambar yang sederhana, kesederhaan 

gambar tersebut membuat orang lebih mudah dan cepat untuk 

mengingatnya. Timelessness bermakna logo yang tidak termakan oleh 

waktu yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. 

2. Originality  

Logo yang baru dan tidak menyerupai bentuk logo yang telah ada 

sebelumnya. Kemungkinan untuk mirip dengan logo yang telah ada 

sebelumnya dapat diminimalisasi dengan desain yang unik dan tidak 

terlalu umum dimana tetap harus mencerminkan suatu produk atau usaha 

yang didesain.  

3. Versatility 

Logo yang baik harus dapat memberikan ruang bagi klien untuk tumbuh 

pada setiap produk yang diproduksinya. Kemudahaan dalam aplikasi 

logo pada berbagai media juga harus dipertimbangkan dan citra logo 

yang tidak terlalu spesifik  merujuk pada suatu produk atau spesifikasi 

usaha yang membuat tidak bisa digunakan untuk tujuan umum 

perusahaan.  

4. A Message 

Logo tidak bisa menampilkan keseluruhan cerita mengenai suatu brand 

tertentu karena terlalu banyak informasi yang harus dirangkum hanya 

dalam satu visualisasi gambar. Logo sebaiknya berasal dari point utama 

dari keseluruhan cerita tersebut yang dirasa penting untuk diangkat 

perancangan Re-Branding...,Angelina Irena,FSD UMN,2017



23 
 

sehingga menjadi suatu pesan yang kuat untuk kemudian 

divisualisasikan. Pesan kuat tersebut tidak selalu harus merupakan nilai 

lebih suatu produk tapi ada baiknya logo mengkomunikasikan pesan 

secara lebih abstrak.  

5. Scalability 

Tingkat keterbacaan logo secara konsisten dimana logo memiliki ukuran 

maksimal dan minimal yang memungkinkan keterbacaanya.  

6. Execution 

Tahap akhir visualisasi ide dari beberapa pertimbangan point- point 

sebelumnya seperti mudah diingat, original, dan lain sebagainya menjadi 

gambar logo sebenarnya. Keberhasilan eksekusi juga didukung 

keterlibatan audience dalam memahami dan menerima logo tersebut 

selanjutnya. 

2.2.3. Tipografi 

 

Gambar 2.4. bagan huruf 

(http://typografism.se/, 2009) 
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Tipografi dalam pengertian ilmiah adalah seni dan teknik dalam 

merancang maupun menata aksara (Calligraphy) dalam kaitannya untuk 

menyusun publikasi visual, baik cetak maupun non-cetak (Kusrianto, 

2010, hlm. 1). Menurut Cullen (2005) tipografi adalah dasar dari 

komunikasi visual yang terdiri dari bahasa terlihat, mewakili pikiran 

manusia, membantu pertukaran dan mempertahankan kecerdasan melalui 

penglihatan, bicara dan suara. Tipografi memberikan berbagai informasi 

spesifik dari catatan untuk mempertahankan fakta penting, sebagai fungsi 

sehari-hari dan pemahaman (hlm. 89). Tipografi merupakan inti dari 

program identitas komunikasi yang elektif, memiliki kepribadian unik dan 

keterbacaaan yang melekat. Tipografi harus mendukung strategi 

positioning dan hirarki indormasi (Wheeler, 2009, hlm. 132).  

2.2.4. Psikologi Warna 

Warna adalah suatu yang digunakan dalam desain untuk menarik 

perhatian, elemen kelompok, mempunyai arti tertentu dan meningkatkan 

estetika. Warna membuat desain lebih menarik secara visual dan estetika, 

dapat memperkuat suatu organisasi, dan memberi makna elemen dalam 

desain. Jika diterapkan secara tidak benar, warna bisa membahayakan 

bentuk dan fungsi dari sebuah design (Lidwell, Holden, dan Buttler, 2010, 

hlm. 48).  

Menurut Samara (2007) warna memiliki berbagai pesan psikologis 

yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kedua konten baik gambar dan 
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makna verbal tipografi. Komponen emosional dari warna terhubung 

dengan pengalaman manusia di tingkat insting dan biologi. Panjang 

gelombang warna memiliki efek otonom berbeda pada warna hangat, 

seperti: warna merah dan kuning, memiliki gelombang yang panjang, dan 

membutuhkan banyak energi saat warna memasuki mata dan otak, 

sehingga membuat tingkat metabolisme naik. Warna ini diterjemahkan 

sebagai warna gairah. Sebaliknya,  gelombang yang lebih pendek seperti 

dingin seperti biru, hijau, dan ungu membutuhkan sedikit energi untuk 

memproses mengakibatkan melambatnya tingkat metabolisme. Warna 

gelombang pendek ini memberikan efek menenangkan.  

 

Gambar 2.5. Psychology warna 

(http://monic79.blogspot.co.id/2015/12/psikologi-warna.html, 2015) 
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Banyak budaya menyamakan warna merah dengan rasa lapar, 

marah, atau energi karena warna merah kaitannya sangat erat dengan 

daging, darah, dan kekerasan. Sebaliknya, warna vegetarian mungkin 

dikaitkan warna hijau dengan rasa lapar. Dalam budaya Barat yang 

didominasi agama Kristen, warna hitam diartikan dengan kematian dan 

berkabung, tetapi agama Hindu mengartikan warna putih dengan kematian 

sedangkan agama Kristen mengartikan warna putih dengan kemurnian 

atau kebersihan karena sejarah peradaban Barat melambangkan warna 

ungu sebagai otoritas, status, dan mewah untuk anggota. Kebanyakan 

budaya menangartikan warna biru dengan air dan hidup. Warna biru juga 

sering dianggap sebagai sangat spiritual atau kontemplatif  karena arti 

tertentu. Sebuah headline atau judul memilih warna suatu komposisi dapat 

menambahkan makna pesan verbal untuk berkomunikasi (hlm. 111-113). 

Warna berhubungan dengan kepribadian yang dimilki seseorang, 

setiap warna memilki arti yang berbeda-beda mewakili karakter 

kepribadian seseorang, warna dapat juga membentuk kepribadian 

seseorang. Contohnya seperti warna yang digunakan pada pakaian seorang 

membicarakan tentang sikap dan perilaku orang tersebut. Warna psikologi 

terbagai menjadi beberapa macam, yaitu (Sutton & Whelan, 2004, hlm. 

154 -175) : 
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1. Merah (red ) 

 

Gambar 2.6. Warna merah 

(http://www.en.wikipedia.org/wiki/red/, 2014) 

Merah adalah warna yang paling bersemangat, warna menarik dalam 

spektrum warna, mengekspresikan kegembiraan, kecepatan, kekuatan, 

sukacita, bahaya, dan gairah. Dalam fotografi warna merah menarik 

perhatian sehingga membuat benda atau gambar menjadi objek terdepan. 

Warna merah juga membuat seseorang merasa hangat. Minuman kopi akan 

lebih tampak panas apabila diseduhkan di cangkir berwarna merah 

daripada cangkir berwarna biru. Merah juga melambangkan produktifitas 

dan keberanian secara instan sehingga menaikan tekanan darah, denyut 

nadi dan mempercepat pernafasan. 
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2. Kuning (yellow) 

 

Gambar 2.7. Warna kuning 

(http://www.en.wikipedia.org/wiki/red/, 2014) 

Kuning adalah psikologis warna paling bahagia dalam spektrum warna, 

berkaitan dengan kehangatan, optimisme, dan sukacita. Warna kuning 

dapat menarik perhatian  orang yang melihat desain/gambar. Warna 

kuning dapat merangsang pemikiran yang jernih. Warna kuning digunakan 

sebagai rambu-rambu lalu lintas peringatan karena warna kuning terlalu 

menarik perhatian orang. Warna kuning yang terlalu terang bisa 

mengganggu penglihatan. warna kuning pucat lebih cocok untuk 

bersosialisasi, sedangkan warna kuning rada keemas menandakan 

kekayaan. 

3. Oranye (orange) 

Oranye adalah warna yang merangsang stimulus, warna energi yang 

ramah, ceria, dan petualang. Warna oranye terang memiliki visibilitas 

yang sangat tinggi, sehingga ideal untuk sinyal peringatan atau 
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menarik perhatian. Warna oranye nyaman pada mata, oranye 

kemerahan-merahan menggabarkan musim gugur dan warna hangat, 

eksotis dan selera, sementara warna oranye muda paling bagus untuk 

kulit. Orang yang memakai warna oranye dianggap orang yang kreatif, 

antusias, dan menyenangkan, mungkin juga sedikit orang yang tidak 

bertanggung jawab karena suka bermain-main, seperti anak-anak, 

remaja dan atlet. 

 

Gambar 2.8. Warna oranye 

(http://www.globe-views.com/, 2015) 

4. Hijau (green) 

 

Gambar 2.9. Warna hijau 

(http://www.pixabay.com/, 2016) 
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Warna hijau muda secara physically merupakan warna yang paling santai 

dan menenangkan dalam spektrum warna. Warna hijau yang paling 

nyaman pada mata dan dapat memperbaiki penglihatan. Warna hijau 

mengingatkan orang pada musim semi, alam, kehidupan dan energi pada 

waktu muda. Warna hijau gelap berhubungan dengan stabilitas dan 

pertumbuhan, menunjukkan status ekonomi yang tinggi dan sukses. Warna 

hijau adalah simbol di seluruh dunia untuk keselamatan, warna hijau juga 

berarti pergi. Orang yang memakai warna hijau dianggap baik, dapat 

diandalkan, dan murah hati. 

5. Biru (blue) 

 

Gambar 2.10. Warna biru 

(http://www.blueskiescareers.co.uk/, 2014) 

Warna biru merupakan warna favorit pria dan termasuk warna yang 

dingin. Warna biru dalam asosiasi melambangkan kedamaian, 

mengembirakan, dan hal yang positif. Biru laut mengartikan kepedulian, 

kepercayaan, kesetiaan dan kejujuran. Warna biru merupakan warna yang 

termasuk tenang  dan bersifat penyendiri. Warna biru dapat membuat 
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ruangan terasa luas dan waktu berlalu menjadi lama. Di beberapa budaya 

warna biru tua pada pita mengartikan terbaik. 

6. Ungu (purple) 

 

Gambar 2.11. Warna ungu 

(http://www.pinterest.com/, 2013) 

Ungu adalah warna yang memberikan kesan spiritual, kekayaan, dan 

kebijaksanaan. Warna ungu yang unik karena sangat jarang terlihat di 

alam. Pada desain, menggunakan warna ungu secara dominan atau hanya 

sebagai aksen saja memberikan kesan unik. Kelemahan warna ungu adalah 

sangat susah di padukan dengan warna lain, sehingga harus memikirkan 

warna yang cocok bersanding dengan warna ungu. 

7. Merah muda (pink) 

Merah muda adalah yang paling pasif diantara semua warna, mengartikan 

kebaikan sementara mengecilkan agresi terhadap diri sendiri serta orang 
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lain. Warna merah mudah dianggap warna yang paling feminin, apabila 

dikaitkan dengan pengasuhan dan kasih sayang. 

8. Coklat (brown) 

Coklat mendeskripsikan hangat, nyaman warna yang berhubungan dengan 

bumi, pohon, perapian, dan rumah. Orang cenderung untuk membeli 

produk besar dalam warna netral, terutama dalam ekonomi yang tidak 

menentu.  Warna cokelat pada booth menempatkan konsumen nyaman dan 

dianggap abadi. Coklat memiliki nuansa umum di pakaian, membuat satu 

tampilan didekati, handal, dan tulus. Warna coklat memiliki arti maskulin, 

kualitas kasar yang sangat menarik bagi pria. Kantong kertas warna  

cokelat digunakan dalam kemasan menunjukkan produk alami. 

9. Abu-abu (grey) 

Abu-abu menampilkan ada keterlibatan, memberikan wewenang formal, 

bermartabat dan konservatif. tidak seperti coklat netral, abu-abu tidak 

memiliki kehangatan, yang dapat membuatnya tampak jauh, khusyuk, dan 

sedikit suram ketika digunakan sendiri. abu-abu dikaitkan dengan 

kebijaksanaan dan kedewasaan, menambah daya tarik berduit nya. 

Abu-abu metalik menawarkan janji kemajuan ilmiah dan teknologi, 

serta rasa kecepatan dan kompetensi, sedangkan abu-abu dingin dan 

tenang dalam dekorasi rumah tetapi juga mencegah percakapan yang 

hidup dan menawarkan latar belakang menarik untuk makanan. 
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2.3. Fotografi 

 

Gambar 2.12. fotografi makanan 

(http://www.tipsfotografi.net/, 2015) 

Menurut J. Dennis Thomas (2014) pencahayaan  yang digunakan dalam fotografi 

produk kain  ada dua, yaitu pencahyaan sisi depan dan pencahayaan sisi samping. 

Pencahayaan sisi depan berguna ketika tekstur kain ingin disembunyikan, seperti 

kerutan pada kain. Kunci untuk menciptakan gambar yang menarik adalah dengan 

menyoroti tekstur. Jenis pakaian, seperti wol, suede, dan kulit eksotis, atau jenis 

kain apapun dengan sulaman akan mendapatkan manfaat dari pencahayaan sisi 

samping (hlm. 228). 

2.4. Analisis SWOT 

Rangkuti (2004) menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 
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peluang (opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategi harus 

menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi dan kebijakan perusahaan (hlm. 18). Berikut ini ada 4 tahapan alternatif 

strategi : 

2.4.1. Strategi SO (Strenghts and Oppurtunity) 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

yang sebesarbesarnya. 

2.4.2. Strategi ST (Strenghts and Threats) 

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

2.4.3. Strategi WO (Weknesses and Opportunity)  

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

2.4.4.  Strategi WT (Weknesses and Threats) 

Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 
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