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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Desain 

Desain yang tidak menekankan pada fungsi komunikasi dan estetika akan 

tidak menarik sehingga hasilnya tidak komunikatif. Menarik atau indah bisa di 

ukur melalui mata (lahir), atau dengan hati (batin). Ibaratnya anda jika tertarik 

pada seorang wanita bisa karena pandangan pertama (mata) atau dari 

kepribadianya (hati). Desain bisa menarik karena indah atau dipandang konsepnya 

yang kreatif (Hendratman, 2008:13). 

Keindahan yang di bahas lebih menekankan pada kemampuan mata 

sebagai pengukur dan penilai. Agar desain dapat menarik mata (eye catching) 

diperlukan pengetahuan tentang unsur atau komponen desain grafis, antara lain :  

1. Garis. 

2. Bentuk (Shape). 

3. Warna, Tekstur dan cahaya. 

4. Ilustrasi / Gambar. 

5. Huruf / Tipografi. 

Jika di analogikan dalam sebuah makanan komponen ini bisa di anggap 

sebagai resep bahan & bumbu masak. Namun tidak semua komponen harus ada 

dan di prioritaskan agar desain menarik, komponen tersebut harus di pilih dan di 

komposisikan di layout dengan Prinsip Desain antara lain : 
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1. Keseimbangan 

2. Keserasian atau harmoni 

3. Proporsi & skala 

4. Irama 

5. Kesatuan  

6. Ruang (Space) 

Dengan mempelajari Komponen desain dan Prinsip desain anda akan 

mengetahui lebih jauh tentang faktor yang membuat desain menjadi menarik 

secara visual. Pemilihan warna dapat di tentukan dari konsep dan analisis strategi 

yang sudah di tentukan. 

2.1.1 Unsur Desain 

Untuk memperkuat desain sebuah brand, maka dibutuhkan teori tentang 

unsur desain yang dapat digunakan sebagai landasan membuat sebuah desain 

brand yang baik. Terdapat 6 unsur desain yang harus diketahui untuk 

menghasilkan komposisi desain yang harmonis, menarik, komunikatif dan sesuai 

dengan konsep yang diinginkan. Keenam unsur desain tersebut adalah garis, 

bentuk atau bidang, warna, value, tekstur, dan ukuran. 

2.1.2 Garis (Line) 

Dalam dunia desain, garis didefiniskan sebagai sekumpulan titik yang 

dideretkan memanjang. Garis memiliki wujud yang sangat bervariasi, dan masing-

masing memiliki sifat yang berbeda-beda pula. Secara orientasi, garis terdiri dari: 

a. Garis mendatar atau horisontal, memiliki sifat pasif, statis, berhenti, tenang 

tentram, rasional, formal, dasar, dataran, minus, pembatalan. 
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b. Garis tegak atau vertikal, memiliki sifat aktif, tinggi, agung atau mulia, 

megah, angkuh, spiritual, kesatuan, tunggal, kepemilikan, kekuatan, absolut, 

terkemuka. 

c. Garis miring atau diagonal, memiliki sifat dinamis, bergerak, mengarah,     

informal, tidak stabil, larangan, pembatalan. 

d. Garis lengkung atau kurva, memiliki sifat keanggunan, halus, fleksibilitas.  

Penggunaan bentuk garis pada bidang desain branding dan periklanan tidak      

terikat pada aturan atau ketentuan dalam pemakaian garis seperti layaknya 

pada bidang arsitektur. Bahkan garis tidak perlu digunakan jika memang tidak 

benar-benar dibutuhkan. Karena garis merupakan elemen visual yang dapat 

dipakai di mana saja dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah 

penyampaian pesan.  

Garis sering dipakai di tepi halaman sebagai margin, sebagai pembatas 

kolom, Pembingkai foto (frame) atau sekedar pengisi bidang kosong. Meskipun 

tidak ada ketentuan yang mengikat, namun pemakain garis dalam desain 

sebaiknya memiliki konsep dan tujuan. Penggunaan garis yang kurang tepat hanya 

akan membuat desain tampak gaduh. Uraian terhadap garis sebelumnya, hanya 

sebatas pengertian  yang sesungguhnya. Karena garis dapat diartikan dengan lebih 

luas lagi. Secara semiotika, rangkaian huruf atau teks juga dapat dimaknai sebagai 

garis. Teks yang disusun dengan arah vertikal, diagonal, lengkung dan melingkar 

dapat dirasakan citra visualnya. Garis dalam pemahaman semiotika memiliki arti 

yang lebih luas lagi, dan tidak selalu tergores diatas kertas. Deretan tiang lampu, 
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kerangka jembatan, kolom-kolom arsitektur, dan deretan pohon di hutan juga 

dapat dimaknai sebagai garis.  

2.1.3 Bentuk atau Bidang (Shape) 

Bentuk dihasilkan oleh garis-garis yang tersusun sedemikian rupa. Secara 

umum bentuk di bagi atas 2 jenis, yaitu geometris dan non-geometris. Bentuk 

geometris memiliki kesan formal, dan sebaliknya bentuk non-geometris memiliki 

kesan non-formal, santai dan dinamis. Bentuk geometris dapat juga disebut 

sebagai bentuk bentuk dasar karena pada prakteknya, hampir semua bentuk non-

geometris disusun dari bentuk geometris yang telah disesuaikan. Seperti layaknya 

garis, bentuk juga memiliki kepribadian yang menimbulkan citra tersendiri. 3 

bentuk dasar geometris yang menjadi cikal bakal bentuk-bentuk lainnya adalah 

lingkaran, segi empat dan segi tiga. 

1. Lingkaran, memiliki kesan dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, tak 

terputus, tak berawal dan tak berakhir, abadi, kualitas, dapat diandalkan,  

sempurna, matahari, kehidupan, semesta. 

2. Segi empat, memiliki kesan stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, keunggulan 

teknis, formal, sempurna, dapat diandalkan, kejujuran, integritas. 

3. Segi tiga, memiliki kesan stabil, diam, kokoh, megah, teguh, rasional, 

tritunggal, api, kekuatan, gunung, harapan, terarah, progres, bernilai, suci, 

sukses, sejahtera, keamanan. Mencari sifat-sifat dalam bentuk-bentuk dasar 

lebih mudah karena sudah umum digunakan, namun untuk mendapatkan sifat 

dari bentuk lain yang lebih kompleks diperlukan sebuah riset yang mendalam. 

 

STIK
OM S

URABAYA



13 
 

 
 

2.1.4 Warna (Colour) 

Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain. Karena warna dapat 

menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau membedakan sifat dari bentuk 

bentuk visual secara jelas. Dalam prakteknya warna dibedakan menjadi dua, yaitu 

warna yang ditimbulkan karena sinar (Additive colour/RGB) yang biasanya 

digunakan pada warna lampu, monitor, TV dan sebagainya, dan warna yang 

dibuat dengan unsur-unsur tinta atau cat (Substractive colour/CMYK) yang 

biasanya digunakan dalam proses pencetakan gambar ke permukaan benda padat 

seperti kertas, logam, kain atau plastik. 

Disadari  atau tidak, warna memainkan peran yang sangat besar dalam 

pengambilan keputusan saat memilih sebuah merek atau brand. Penelitian yang 

dilakukan oleh Institute fo Colour Research di Amerika menemukan bahwa 

sesorang dapat mengambil keputusan terhadap orang lain, lingkungan maupun 

produk dalam waktu hanya 90 detik saja Dan keputusan tersebut 90%-nya 

didasari oleh warna. Selain itu, warna juga dapat meningkatkan brand recognition 

sebanyak 80%, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Loyola, 

Chicago, Amerika. Karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan warna 

yang tepat merupakan proses yang sangat penting dalam mendesain identitas 

visual. Untuk itu dibutuhkan riset yang mendalam menyangkut beberapa bidang, 

antara lain psikologi, budaya dan komunikasi. Karena warna selalu memiliki 

pencitraan visual yang akan menimbulkan kesan tersendiri terhadap publik. 

Secara umum, terdapat dua macam warna pada identitas visual, yaitu warna pada 

logo dan warna untuk corporate colour / warna perusahaan. Ada kalanya 
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corporate colour yang digunakan dalam aplikasi-aplikasi desain menggunakan 

warna yang sama dengan warna pada logo, namun ada juga yang memperluas 

jangkauan area warnanya.  

Memilih warna bagi sebuah  identitas bukan berdasarkan selera atau asal 

tebak, Karena belum tentu warna yang kita sukai adalah yang paling sesuai 

dengan kepribadian identitas tersebut. Butuh riset yang mendalam akan hal ini, 

contohnya riset terhadap kepribadian entitas, produk, media, pelanggan dan 

market atau pasar. Melalui hasil riset tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan, 

warna apa yang tepat untuk sebuah desain yang komunikatif. Karena warna dalam 

sebuah sistem identitas visual menjadi titik tolak dalam menentukan desain media 

atau bentuk identitas lainnya. Publik akan lebih mudah mengartikan atau 

mendefinisikan sebuah brand melalui warna yang dimilikinya. Warna yang 

berbeda dengan brand lainnya, menjadikan brand tersebut menjadi lebih mudah 

dikenal dan diingat oleh target audience. 

A. Makna Warna bua 

Warna-warni tercipta karena adanya cahaya. Tanpa adanya cahaya, manusia 

tidak akan dapat membedakan warna. Seperti halnya jika kita memasuki sebuah 

ruangan yang gelap dan tertutup tanpa adanya cahaya, maka mata kita tidak akan 

dapat membedakan warna-warni yang ada di dinding tersebut. Pada tahun 1666 

pengetahuan tentang warna didefinisikan oleh Sir Isaac Newton. Dimana ketika 

itu Newton secara tidak sengaja melihat spectrum warna yang dihasilkan oleh 

cahaya yang terpancar melalui sebuah gelas prisma. Hal tersebut ditulis oleh 
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Prisma Haris Nuryawan dalam bukunya. (Kombinasi Warna 

Komplementer.2009:101) 

Warna dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok warna yaitu : 

1. Warna Primer menurut teori warna pigmen dari Brewster adalah warna-warna 

dasar. Warna-warna lain dibentuk dari kombinasi warna-warna primer. 

Warna merah, biru, kuning adalah warna primer yang dikenal dan dipakai 

dalam dunia seni rupa. 

2. Warna Sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna 

primer dalam sebuah ruang warna. Contohnya seperti, Merah + Hijau = 

Kuning, Merah + Biru = Magenta dan Hijau + Biru = Cyan. 

3. Warna Netral, adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian warna 

atau dengan kata lain bukan merupakan warna sekunder maupun primer. 

4. Warna kontras atau komplementer adalah warna yang berkesan berlawanan 

satu dengan yang lainnya. Contoh warna kontras adalah merah dengan hijau, 

kuning dengan ungu dan biru dengan jingga. 

5. Warna Panas adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning. Warna ini menjadi 

simbol riang, semangat, marah, dll. 

6. Warna dingin adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi 

simbol kelembutan, sejuk, nyaman, dll. 

Mengingat pentingnya warna maka mari kita mengetahui arti-arti warna 

dalam desain grafis / desain logo : 
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 Kuning : matahari, cahaya, kejayaan dan keluhuran budi 

 Merah : api, semangat, keberanian, bahaya, keamanan, Waspada 

 Biru : kejujuran, ketekunan, kedamaian, ketenangan, kepercayaan, 

keseimbangan 

 Hijau : uang, keberuntungan, keindahan, menyejukkan 

 Putih : lambang kesucian dan kejujuran, kesopanan 

 Oranye : optimisme dan dinamika 

 Hitam : berwibawa, elegan 

2.1.5 Value 

Value adalah perbedaan gelap-terang pada objek-objek yang terdapat 

dalam sebuah desain. Salah satu cara untuk menciptakan sebuah desain yang 

menarik dan komunikatif adalah dengan menyusun unsur-unsur visual secara 

kontras gelap-terang. Kontras value bersifat relatif, sangat dipengaruhi oleh 

background dan elemen-elemen lain di sekitarnya. Kontras value dapat digunakan 

untuk menonjolkan pesan atau informasi, sekaligus menciptakan citra. 

Penggunaan warna-warna yang kurang kontras (low contrast value) dapat 

menciptakan kesan kalem, damai, statis dan tenang. Sedangkan komposisi warna 

kontras (high contrast value) memberikan kesan dinamis, enerjik, riang, dramatis, 

dan bergairah. Berdasarkan nilai gelap-terangnya, warna dibagi menjadi beberapa 

tingkatan, mulai dari warna paling terang (putih), sangat terang (kuning), terang 

(kuning-jingga,kuning-hijau), sedang (merah-jingga, merah, hijau, biru-hijau), 

sampai ke warna gelap (ungu), dan yang paling gelap yaitu hitam. Warna-warna 

terang akan lebih terbaca jika ditempatkan pada background gelap, sedangkan 
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warna gelap akan lebih mudah terlihat apabila ditempatkan pada background 

terang. Secara umum, kontras gelap-terang memiliki kemudahan baca lebih tinggi 

dibandingkan kontras warna (hue). Kombinasi warna-warna yang memiliki 

kontras hue, seperti merah dengan hijau, belum tentu mudah dibaca. Warna jingga 

akan sulit dibaca jika ditempatkan di atas latar biru. Meskipun dua warna ini 

secara hue kontras, tetapi keduanya memiliki level gelap-terang yang setara, yaitu 

sedang (middle). Karena itu, pemilihan value sebuah desain menjadi sangat 

penting untuk menghasilkan desain yang komunikatif. 

2.1.6 Tekstur (Texture) 

Secara umum, definisi dari tekstur adalah nilai raba atau halus-kasarnya 

permukaan sebuah benda. Dalam dunia desain grafis, tekstur dapat bersifat nyata 

dan semu (tidak nyata). Tekstur yang bersifat nyata dapat dilihat dari jenis media 

yang digunakan sebagai hasil cetak dari sebuah desain, seperti kertas HVS, art 

paper, ivory dan lain-lain. Akan tetapi dalam dunia desain seringkali lebih 

cenderung pada tekstur semu, atau dengan kata lain kesan visual dari suatu 

bidang. Sebagai contoh, bidang cetak yang kosong dengan tidak ada gambar 

maupun teks memberikan kesan tekstur halus. Sedangkan, bidang yang memuat 

susunan huruf teks dengan ukuran 11 point memiliki kesan tekstur cukup kasar, 

dan susunan huruf untuk judul dengan ukuran lebih besar akan memberi kesan 

tekstur lebih kasar. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan 

kontras dari sebuah desain. 
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2.1.7 Ukuran (Size) 

Besar-kecilnya elemen visual perlu diperhitungkan secara cermat sehingga 

memiliki nilai kemudahan penyampaian pesan (legibility) yang tinggi. Langkah 

awal untuk mempermudah penyusunan elemen-elemen desain adalah dengan 

membuat skala prioritas (visual herarchy). Informasi yang dianggap paling 

penting, baik verbal maupun visual, perlu ditonjolkan dengan ukuran lebih besar 

dan mencolok. Demikian pula warna, bentuk dan posisinya, secara visual perlu 

dibuat kontras dan menonjol sehingga menjadi focal point. Perbedaan ukuran 

yang diperhitungkan secara proporsional akan membantu publik untuk 

menentukan informasi mana yang perlu untuk didahulukan. 

2.1.8 Prinsip Desain 

Mempelajari prinsip-prinsip desain sama pentingnya dengan mempelajari 

tata bahasa untuk keperluan penyusunan kalimat. Terdapat sebuah aturan (rules) 

yang dapat digunakan untuk mencapai komposisi layout yang harmonis. Akan 

tetapi, kaidah-kaidah desain ini tidak seketat penggunaan grammar dalam tata 

bahasa verbal. Penyusunan elemen-elemen desain lebih mengandalkan kreativitas 

dan orisinalitas ide. Terdapat 6 jenis prinsip desain yang dapat digunakan oleh 

desainer sebagai landasan menciptakan sebuah desain yang komunikatif, yaitu 

kesatuan (unity), kesimbangan (balance), irama (rhythm), penekanan (emphasis), 

proporsi (proportion) dan keselarasan (harmony). 

1. Kesatuan (unity), merupakan salah satu hal utama dalam membentuk desain 

yang menarik dan komunikatif. Kesatuan antara tipografi, ilustrasi, warna dan 
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unsur unsur desain lainnya akan membuat penyampaian pesan lebih efektif 

kepada publik. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah 

satu atau beberapa unsur desain mempunyai hubungan (warna, raut, arah, dll), 

maka kesatuan telah tercapai. 

2. Keseimbangan (balance). Karya seni dan desain harus memiliki 

keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah. Seperti 

halnya jika kita melihat pohon atau bangunan yang akan roboh, kita merasa 

tidak nyaman dan cenderung gelisah. Dalam bidang desain keseimbangan ini 

tidak dapat diukur tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan dimana semua 

bagian dalam sebuah  karya tidak ada yang saling membebani. Definisi dari 

keseimbangan adalah pembagian sama berat, baik secara visual maupun optik. 

Komposisi desain  dapat dikatakan seimbang apabila objek di bagian kiri   dan 

kanan terkesan sama  berat. Terdapat dua pendekatan untuk menciptakan 

balance. Yang pertama adalah keseimbangan formal (formal balance) yang 

dimana membagi elemen desain sama berat kiri-kanan atau atas-bawah secara 

simetris atau setara. Sedangkan keseimbangan yang kedua adalah 

keseimbangan asimetris (informal balance) yaitu penyusunan elemen-elemen 

desain yang tidak sama antara sisi kiri dan kanan namun terasa seimbang. 

Beberapa elemen kecil di satu sisi dapat diimbangi dengan satu objek besar di 

sisi lain sehingga terasa imbang. Tidak hanya dengan ukuran, pencapaian 

keseimbangan asimetris juga dapat dilakukan melalui penyusunan garis, 

warna, value, bidang dan tekstur.dengan memperhitungkan bobot visualnya. 
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3. Irama (rhythm), adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus menerus. 

Sejumlah buku juga mendefinisikan irama sebagai pola layout yang dibuat 

dengan cara menyusun elemen-elemen visual secara berulang-ulang. Irama 

visual dalam desain dapat berupa repetisi dan variasi. Repetisi adalah irama 

yang dibuat dengan penyusunan elemen berulang kali secara konsisten. 

Sementara itu, variasi adalah perulangan elemen visual disertai perubahan 

bentuk, ukuran atau posisi. Penyusunan elemen-elemen visual dengan interval 

yang teratur dapat menciptakan kesan kalem dan statis. Sebaliknya, pergantian 

ukuran, jarak dan posisi elemen dapat menciptakan suasana riang, dinamis dan 

tidak monoton. Repetisi dapat menciptakan kesatuan dan meningkatkan 

kenyamanan baca. Akan tetapi, perulangan yang terus menerus tanpa ada 

variasi menjadikan desain terasa monoton dan membosankan. 

4. Penekanan (emphasis). Informasi yang dianggap paling penting untuk 

disampaikan ke audiens harus ditonjolkan secara mencolok melalui elemen 

visual yang kuat. Penekanan atau penonjolan objek ini bisa dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain dengan menggunakan warna mencolok, ukuran foto 

atau ilustrasi yang dibuat paling besar, menggunakan hurud sans-serif ukuran 

besar, arah diagonal, dan dibuat berbeda dengan elemen-elemen lain. 

Informasi yang dianggap paling penting ini harus pertama kali merebut 

perhatian audiens. Dalam bidang desain, penekanan ini disebut juga dengan 

focal point, yaitu penonjolan salah satu elemen visual dengan tujuan untuk 

menarik perhatian. Focal point juga sering disebut denghan center of interest, 

point of interest atau juga, pusat perhatian. 
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5. Proporsi (proportion). Proporsi termasuk prinsip dasar desain untuk 

memperoleh keserasian. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah desain 

diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat. Pada dasarnya proporsi 

adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Proporsi Agung (The 

Golden Mean) adalah proporsi yang paling populer dan dipakai hingga saat ini 

dalam karya seni rupa hingga karya arsitektur. Proporsi ini menggunakan 

deret bilangan Fibonacci yang mempunyai perbandingan 1:1,618, sering juga 

dipakai 8:13. Konon proporsi ini adalah perbandingan yang ditemukan di 

benda-benda alam termasuk struktur ukuran tubuh manusia sehingga dianggap 

proporsi yang diturunkan oleh Tuhan sendiri. Dalam bidang desain, proporsi 

ini dapat dilihat dalam perbandingan ukuran kertas dan layout halaman. 

6. Keselarasan (harmony). Prinsip ini timbul karena ada kesamaan, kesesuaian, 

dan tidak adanya pertentangan, selain penataan bentuk, tekstur, atau warna-

warna yang berdekatan (analog). Jika dalam karya terdapat warna-warna yang 

berlawanan (komplementer) maka harus disandingkan dengan warna pengikat 

seperti warna putih. 

2.2 Brand 

Pengertian Brand (Merek) Merek sangat bernilai karena mampu 

mempengaruhi pilihan konsumen. Menurut The American Marketing Assosiation 

(Djan dan Ruvendi 2006) merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan 

atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasikan 

produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari 

produk atau jasa pesaing. Menurut Rizky dan Pantawis (2011), merek dapat 
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menambah nilai suatu produk karena merek merupakan aspek instinsik dalam 

strategi. Sikap positif suatu konsumen terhadap merek akan memungkinkan 

konsumen melakukan pembelian sedangkan sikap negatif akan menghalangi 

konsumen dalam melakukan pembelian. 

Brand atau dalam bahasa Indonesia adalah merek, namun bukan hanya 

sampai disitu saja hal ini merupakan Strategi " untuk mengambil keuntungan dari 

resesi terjepit demi meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli merek-

merek toko lebih murah daripada lebih mahal merek-nama produk " ( Zimmerman 

, 2009, hal . B3 ) brand tidak hanya sekedar produk, karena brand memiliki 

dimensi khusus yang menjadi pembeda dengan produk lain yang sejenis. Pembeda 

tersebut haruslah rasional dan terlihat secara nyata dengan performa suatu produk 

dari sebuah merek atau dapat dikatakan lebih simbolis, emosional dan tidak kasat 

mata dalam mewakili sebuah merek.  Dalam bukunya yang berjudul Mendesain 

Logo(Surianto Rustan,2009;-6) menyebutkan bahwa brand pada dasarnya adalah 

perpaduan antara seni dan sains untuk menyampaikan sebuah janji, yang dibuat 

oleh perusahaan kepada audiencenya, sebagai perwujudan nilai dan emosi dari 

perusahaan tersebut. Melalui janji ini, perusahaan berusaha menjalin ikatan 

menjalin ikatan dengan pelanggannya secara emosional, baik dari segi pemenuhan 

kebutuhan, loyalitas dan dukungan yang terus menerus. Dengan kata lain, 

perusahaan berusaha untuk memenuhi keinginan dan mengadopsi sifat-sifat 

pelanggannya.  

Hal ini didasarkan pada upaya perusahaan untuk menjadi teladan bagi 

masyarakat. Dalam konsep sosiologi, orang akan merasa lebih nyaman untuk 
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berteman dan bergaul dengan orang-orang yang sifatnya sama. Melalui konsep 

inilah, dapat disimpulkan bahwa sebuah brand akan sukses jika memenuhi 

ekspektasi sifat dan kriteria yang diinginkan oleh pelanggan, karena brand harus 

mewakili audience-nya. Nilai kesuksesan sebuah brand dapat ditentukan melalui 

brand equity-nya. Brand equity atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan 

sebagai kekuatan merek, adalah kekuatan sebuah brand yang dapat menambah 

atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri, yang dapat diketahui dari respon 

konsumen terhadap produk yang dijual.  

Brand equity sangat berhubungan erat dengan kesetiaan konsumen dan 

munculnya pengguna baru yang berubah menjadi konsumen setia terhadap sebuah 

brand. Hal ini terjadi karena brand equity menjadi landasan konsumen untuk 

menentukan penggunaan sebuah brand.  Soehadi (2005) menyebutkan bahwa 

kekuatan sebuah merek (brand equity) dapat diukur berdasarkan 7 indikator yaitu: 

1. Leadership, kemampuan untuk memengaruhi pasar, baik harga maupun 

atribut non-harga. 

2. Stability, kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. 

3. Market, kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. 

4. Internationality, kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya 

atau masuk ke negara lain atau daerah lain. 

5. Trend, merek menjadi semakin penting dalam industri. 

6. Support, besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengkomunikasikan 

merek. 

7. Protection, legalitas dari sebuah merek. 
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Banyak pakar branding mengemukakan konsep dan model mengenai apa 

sesungguhnya komponen dari brand equity tersebut. Menurut Aaker (1991), brand 

equity dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu: 

1. Brand Awareness (kesadaran merek), kesanggupan seorang calon pembeli       

untuk mengenali, mengingat kembali sebuah merek sebagai bagian dari suatu 

kategori produk tertentu. 

2. Brand association (asosiasi merek), segala kesan yang muncul dalam benak 

seseorang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek atau brand. 

3. Perceived quality (persepsi kualitas), persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas dan keunggulan sebuah merek yang berkaitan dengan harapan dari 

konsumen terhadap merek pesaingnya. 

4. Brand loyalty (loyalitas merek), loyalitas yang diberikan pelanggan terhadap 

sebuah merek. 

5. Other propierty brand asset (aset-aset merek lainnya). Terdapat 3 jenis aset 

dari sebuah merek yang dapat mendukung peningkatan dari brand equity. 3 

aset  tersebut dapat berupa: 

a. Trademark, akan melindungi merek dari pesaing yang mencoba 

mengelabui pelanggan dengan nama yang sama atau mirip dengan nama  

merek. 

b. Paten, akan menghindarkan merek dari pesaing langsung karena pesaing                   

     tidak dapat menggunakan paten tersebut tanpa izin. 

c. Relationship, atau hubungan dengan komponen saluran distribusi bisa                   

    dijalin  dengan baik jika reputasi dan kinerja merek baik. 
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2.2.1  Brand Awareness 

Menurut East (1997), brand awareness adalah pengakuan dan pengingatan 

dari sebuah merek dan pembedaan dari merek lain yang ada di lapangan. Brand 

awareness juga dapat diartikan sebagai kesanggupan calon konsumen untuk 

mengenali dan mengingat kembali sebuah merek sebagai bagian dari suatu 

kategori produk tertentu. Terdapat 4 tingkat yang dapat dipakai untuk menentukan 

nilai brand awareness dari sebuah produk. 

1. Unaware brand (tidak sadar/kenal merek), merupakan tingkat yang paling 

rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak menyadari 

akan  adanya suatu merek. 

2. Brand recognition (pengenalan merek), merupakan tingkat minimal dari brand 

awareness. Hal ini penting pada saat seorang konsumen memilih suatu merek  

pada saat melakukan pembelian. 

3. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek), tingkat brand awareness 

ini didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu 

dalam suatu produk kelas tertenu. 

4. Top of mind (puncak pikiran), apabila seorang ditanya secara langsung tanpa 

diberi bantuan pengingatan dan orang tersebut dapat menyebutkan satu nama 

merek, maka merek yang paling banyak disebutkan pertama kali merupkan 

brand yang top of mind. Dengan kata lain, brand tersebut merupakan brand 

utama dari  berbagai brand yang ada di dalam benak konsumen. Untuk 

menentukan tingkatan brand awareness dari sebuah merek, terdapat 4 

indikator yang dapat digunakan. 
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a. Recall, seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya brand apa 

saja yang diingat. 

b. Recognition, seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut   

termasuk dalam kategori tertentu. 

c. Purchase, seberapa jauh konsumen akan memasukkan sebuah merek ke 

dalam alternatif pilihan ketika menentukan produk. 

d. Consumption, seberapa jauh konsumen masih mengingat sebuah brand 

saat sedang menggunakan produk pesaing. 

2.3 Logo 

Brand atau merek tidak dapat dipisahkan dari logo, karena logo 

merupakan elemen utama dalam membentuk identitas sebuah perusahaan. Logo 

bukanlah hanya sekedar pelengkap atau formalitas dari sebuah perusahaan, karena 

logo menyimbolkan kepribadian perusahaan. Penggunaan logo sebagai identitas 

telah muncul sejak tahun 27 sebelum masehi, pada jaman kekaisaran Romawi dan 

mengalami beberapa fase perkembangan hingga saat ini. Menurut Veronica 

Napoles, penulis Corporate Identity Design mengatakan bahwa : 

“Perusahaan bagaikan manusia. Mereka memiliki karakter pribadi, budaya dan 

prinsip-prinsip. Namun bagi banyak orang, mereka terlihat dingin (kaku) dan 

tidak berkepribadian. Tanpa tanda-tanda kehidupan. Identitas visual membantu 

membuat mereka lebih manusiawi, dengan memberinya wajah dan kepribadian 

dalam bentuk sebuah logo.” Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa logo 

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

manusia. Melalui logo, tergambar semua atribut non fisik lainnya sebagai jiwa 
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dari entitas tersebut, yaitu : visi dan misinya, corporate value, dan seluruh 

kepribadiannya. Karena itu pencarian ide logo harus berdasarkan kepribadian 

entitas tersebut. Logo memiliki berbagai macam elemen dan bentuk yang 

kesemuanya itu memiliki kesatuan yang membentuk identitas. Secara umum, 

BIRD (Board of International Research in Design) dalam Design Dictionary 

menyebutkan bahwa logo biasanya mengandung teks, gambar atau kombinasi 

keduanya. Berbagai macam pengertian tentang logo dan elemennya menimbulkan 

pemahaman yang berbeda-beda terhadap logo. Dalam salah satu artikelnya, 

Design Institute of Australia mendefiniskan logo sebagai sebuah simbol atau 

gambar pengidentifikasi perusahaan tanpa kehadiran nama perusahaan. Untuk 

mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai logo, terdapat beberapa istilah 

tentang logo yang saling terkait antara satu dengan lainnya: 

1. Entitas atau Entity, adalah objek sebenarnya yang dimaksudkan. Contohnya 

Negara Republik Indonesia adalah sebuah entitas yang diwakili oleh bendera 

merah putih. Entitas dapat berupa apa saja, baik itu objek fisik maupun non-

fisik, seperti barang dan jasa, organisasi (perusahaan, lembaga, partai), 

manusia (pribadi maupun kelompok), tempat (daerah, kota, negara), konsep  

(ide,gagasan), pengalaman, dan peristiwa. 

2. Logotype, berasal dari bahasa Yunani “logos” yang berarti kata, pikiran, 

pembicaraan, akal budi. Isitilah ini muncul sekitar tahun 1810-1840, yang 

diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan 

menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Karena brand 

merupakan sebuah persaingan, maka desainer membuatnya semakin unik dan 
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berbeda satu sama lain. Mereka mengolah huruf tersebut, menambahkan 

elemen gambar, bahkan tulisan dan gambar berbaur menjadi satu. Dan semua 

itu masih banyak yang menyebutnya dengan istilah logotype. Fungsi dari 

logotype ini adalah : 

a. Identitas diri. Untuk membedakannya dengan identitas milik orang 

lain. 

b. Tanda kepemilikan. Untuk membedakan miliknya dengan milik orang 

lain. 

c. Tanda jaminan kualitas. 

d. Mencegah peniruan/pembajakan. 

3. Logo, adalah singkatan dari logotype. Istilah ini baru muncul tahun 1937 dan 

sampai saat ini istilah ini lebih populer dibandingkan logotype. Logo dapat 

menggunakan elemen apa pun, seperti teks, logogram, gambar, ilustrasi dan 

lain-lain. 

4. Logogram, berbeda dengan logotype orang beranggapan logogram adalah 

elemen gambar pada logo. Kemungkinan besar istilah logogram telah 

mengalami perubahan makna karena kemiripan kata dengan logotype. 

Sebenarnya logogram adalah sebuah simbol tulisan yang mewakili sebuah 

kata atau makna. Logogram sering juga disebut ideogram (simbol yang 

mewakili sebuah ide atau maksud). 

5. Signature, berasal dari bahasa latin signāre, yang berartik to mark, sign. 

Selain berarti tanda tangan, signature secara umum juga berarti karakteristik 

/ciri khusus yang diterapkan pada sebuah objek. Logo merupakan signature 
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dari sebuah entitas. Namun signature tidak terbatas hanya bersifat visual, 

karena signature dapat juga berupa audio/suara/musik. 

6. Mark, memiliki pengertian yang sangat luas dan sangat umum digunakan 

yang tidak hanya eksklusif di area desain grafis saja yang menggunakannya. 

Pada intinya mark berarti tanda atau lambang atau sign. Sebagian orang 

menyebut elemen gambar pada logo sebagai mark.  

7. Wordmark, sesuai dengan namanya, wordmark adalah logo yang terdiri dari 

tulisan saja, serupa dengan makna awal mula istilah logotype. Namun istilah 

ini telah mengalami perluasan makna, karena sebagian orang mengatakan 

hanya elemen tulisannya saja yang disebut wordmark (untuk logo yang 

memiliki berbagai elemen lain). 

8. Merek dan Merek Dagang (Trademark), menurut Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI): “Merek adalah suatu „tanda‟ yang 

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa” Sedangkan merek 

dagang menurut Dirjen HAKI adalah: “Merek yang digunakan pada barang 

yang diperdagankan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya” 

Merek juga sering digunakan secara umum untuk menyebut sebuah logo atau 

brand. 

9. Brand, berbagai bidang memandang brand dari sudut pandangnya masing 

masing, antara lain: bisnis dan keuangan, marketing, advertising, sales 
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promotion, public relation, komunikasi, desain grafis, semiotic, psikologi, 

statistik, antropologi, sosiologi dan lain-lain. Karena itu makna brand menjadi 

sangat luas. Dalam bukunya yang berjudul Designing Brand Identity (Alina 

Wheeler) menjelaskan mengenai brand: “Makna brand dapat berubah sesuai 

dengan konteksnya. Kadang brand sebagai kata benda, kadang sebagai kata 

kerja. Kadang menjadi sama dengan nama perusahaan, pengalaman 

perusahaan dan harapan konsumen. Di masyarakat umum brand secara 

populer dianggap sama dengan logo, merek, atau nama entitas. Semua 

bersifat fisik semata. Padahal sebenarnya brand lebih merupakan rangkuman 

pengalaman dan asosiasi terhadap sebuah entitas, jadi jauh lebih dalam dari 

sekedar fisik saja. Sedangkan branding adalah kegiatan membangun sebuah 

brand. Membuat identitas, termasuk logo, merupakan salah satu kegiatan 

branding. Beberapa pihak memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai 

logo, brand dan identitas. Brand memiliki makna yang jauh lebih dalam dan 

luas daripada logo. Logo berbentuk benda fisik yang bisa dilihat, sedangkan 

brand mencakup keseluruhannya, baik yang fisik, non-fisik maupun 

pengalaman dan asosiasi. Seumpama manusia, 

 Logo adalah wajahnya 

 Identitas adalah penampilan fisiknya (termasuk logo), komunikasi 

dan perilakunya 

 Brand adalah keseluruhan manusia itu, jiwa dan raganya (termasuk 

identitas dan  logo).  
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2.3.1 Anatomi & Jenis Logo 

Seiring dengan perkembangan jaman, logo semakin lama semakin jauh 

dari sifat konvensional. Hal ini membuat tidak adanya istilah yang paling 

sempurna untuk mewakili anatomi dari jutaan logo yang memiliki beragam variasi 

yang berbeda-beda. Menurut Alina Wheeler dalam bukunya yang berjudul 

Designing Brand Identity, membagi logo menjadi beberapa kategori. Namun 

batasan antar kategori bersifat fleksibel, yang berarti sebuah logo dapat termasuk 

dalam beberapa kategori sekaligus.Selain Wheeler, dalam bukunya yang berjudul 

Trademark & Symbols of The World, Yasaburo Kuwayama membagi trademark 

menjadi 4 jenis menurut segi penampilan fisiknya: 

1. Alphabet (berbentuk huruf) 

2. Symbols, numbers (lambang dan angka) 

3. Concrete forms (bentuk yang serupa dengan objek aslinya) 

4. Abstract forms (bentuk abstrak) 

Hans Weckerle dalam bukunya Typographer as Analyst, membagi jenis logo ke 

dalam 9x9 symmetric matrix, yang terdiri dari: 

1. Verbal symbol : logotype, abbrevation dan initial 

2. Icon : product oriented dan metaphoric 

3. Mark : figurative dan colored 

4. Emblem : private dan public 

Masing-masing klasifikasi tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan 

terutama jika dilihat dari perkembangan desain logo yang semakin jauh dari sifat 

konvensional, membutuhkan klasifikasi yang bersifat lebih fleksibel. Sebagai 

STIK
OM S

URABAYA



32 
 

 
 

bahan pertimbangan pengkategorian logo, terdapat 2 hal sederhana dan mendasar 

yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan desain logo: 

1. Dilihat dari segi konstruksinya, logo pada umumnya terbagi menjadi tiga 

jenis, yaitu: 

a. Picture Mark dan Letter Mark (elemen gambar dan tulisan saling 

terpisah) 

b. Picture Mark sekaligus Letter Mark (bisa disebut gambar, bisa juga 

disebut tulisan/saling berbaur) 

c. Letter Mark (tulisan) saja 

2. Logo apapun, semua dibentuk dari basic shape / primitive shape atau 

bentuk bentuk dasar. Kemudian beberapa basic shapes, apabila saling 

bergabung dapat membentuk dua jenis objek yang lebih kompleks yang 

kita kenal dengan gambar dan huruf (pada logo disebut picture mark dan 

letter mark). 

2.3.2 Tahapan Desain Logo 

Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan dampak yang signifikan 

pada dunia desain, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebagai 

contoh dampak positif perkembangan teknologi, desain dimudahkan dalam 

prosesnya karena teknologi saat ini dapat membantu proses riset hingga finishing 

sehingga menghemat waktu pengerjaan sebuah desain. Sedangkan dampak negatif 

perkembangan teknologi, banyak pihak yang menganggap dirinya seorang 

desainer hanya karena dapat menjalankan software yang berhubungan dengan 

desain seperti Photoshop. Padahal dalam prakteknya, desain tidak hanya sekedar 
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visual semata karena desain juga mengandung atribut non-fisik seperti emosi, 

kepribadian, budaya dan lain-lain. Dalam bukunya yang berjudul “Mendesain 

Logo” (Surianto Ruslan, 2009:-2) menjelaskan bahwa: 

“Mendesain logo yang efektif sebagai suatu identitas perusahaan 

bukanlah perkara yang mudah yang dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau 

hari. Merasa punya bakat dan taste yang baik saja tidaklah cukup. Diperlukan 

sejumlah tahapan pekerjaan dan pengetahuan pendukung.” 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan 

sebuah logo memerlukan sebuah riset dan analisis brand yang tepat. Karena 

pengenalan yang mendalam akan karakteristik sebuah brand menjadi landasan 

dari rancangan logo sebuah perusahaan. Selain mengenal seluk beluk perusahaan, 

perancangan sebuah logo juga tidak lepas dari proses pemahaman simbol, yakni 

karakteristik bentuk, tipografi, pengetahuan tentang gestalt, kecenderungan optik 

mata manusia, karakteristik warna, pengetahuan tentang media, pengetahuan di 

bidang produksi cetak dan masih banyak lagi pengetahuan tambahan yang 

diperlukan. Terdapat beberapa tahapan yang biasa digunakan oleh desainer untuk 

mendesain sebuah logo. Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk memperoleh sebuah 

desain logo yang benar-benar menggambarkan entitas dari perusahaan yang 

bersangkutan.  

1. Riset & Analisis 

Tahapan pertama ini mencari fakta-fakta tentang kompetitor dan 

komparatornya,. Contohnya sektor industri, visi, misi, struktur perusahaan, 

analisis pasar, target group, keunggulan dan kelemahan (analisis S.W.O.T) dan 
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lain-lain. Kemudian setelah itu, memberikan pertanyaan pada perusahaan tentang 

alasan dan tujuan pembuatan logo. Sebagai contoh pertanyaannya: “logo ini 

dibuat untuk dipakai dalam bisnis apa atau untuk siapa targetnya?” atau. Setelah 

memberikan pertanyaan tersebut, kemudian mengadakan wawancara khusus 

untuk mendapatkan personality dari brand tersebut, yang dikumpulkan dalam 

bentuk keywords atau kata-kata kunci. Keseluruhan hasil riset dan analisis ini 

dirangkum dalam creative brief yang akan digunakan untuk tahap berikutnya. 

Sangat disarankan untuk meriset logo-logo perusahaan lain untuk mengantisipasi 

kemiripan bentuk. Karena logo yang mirip dengan logo lain, walaupun tidak 

disengaja akan mempertaruhkan reputasi klien dan desainernya sendiri. 

2. Thumbnails 

Hasil creative brief kemudian digunakan untuk membuat thumbnails yang 

merupakan visual brainstorming atau cara pengembangan ide melalui visual 

berupa sketsa-sketsa kasar pensil atau bolpoin yang dilakukan secara manual. 

Sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan komputer pada tahap ini. Gregory 

Thomas dalam bukunya yang berjudul How to Design Logos, Symbols & Icons 

mengatakan bahwa:“Desainer pemula seringkali membiarkan teknologi 

mengontrol mereka dari sejak tahap awal menentukan strategi desain. Menurut 

saya ini adalah suatu kesalahan. Seorang desainer profesional mengerti bahwa 

strategi desain tidak akan berubah. Apapun software komputer yang digunakan. 

Karenanya dalam tahap awal membuat logo, seseorang harus konsentrasi 

menghadapi sendiri tantangan desain itu (bukan menggunakan komputer).”Karena 

saat memvisualkan konsep, desainer harus memikirkan hal-hal seperti: Cocok 
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tidaknya dengan pesan yang akan disampaikan, bagaimana melibatkan audience, 

bagaimana membuatnya menarik, informatif dan mudah diingat. Konsentrasi 

dalam membuat bentuk visual yang menjawab pertanyaan sehubungan dengan 

konsep awal brand akan sirna bila desainer sejak awal sudah menggunakan 

komputer. Karena desainer akan lebih berkonsentrasi pada efek-efek pemanis 

yang bisa dilakukan olehnya. Karena itu sangat disarankan untuk melalui tahapan 

ini secara manual. 

3. Komputer 

Beberapa thumbnails yang berpotensi dipilih, dan kemudian dipindahkan 

ke komputer. Pada tahap ini disarankan menggunakan software yang berbasis 

vektor seperti Adobe Illustrator atau Corel Draw. Melalui komputer, desainer 

dapat dengan bebas menggunakan efek-efek yang dapat mendukung desain logo 

yang diinginkan. Dengan mengimprovisasi thumbnail terbaik yang telah dipilih, 

desainer dituntut untuk mengembangkan logo menjadi lebih baik sehingga 

menghasilkan desain logo yang diharapkan. 

4. Review 

Setelah terkumpulnya alternatif desain yang telah di-edit dan dirapikan, 

tahap selanjutnya adalah mengajukan kepada klien untuk memilih logo yang 

diinginkan. Pada tahap ini, keikutsertaan klien harus intens bahkan sejak tahap 

awal, klien harus terus aktif menyediakan data yang diperlukan. Desainer jangan 

terlalu berharap dalam pengajuan pertama akan langsung terpilih satu kandidat 

logo. Besar kemungkinan diperlukan paket alternatif kedua, ketiga dan seterusnya. 

Bila beberapa kandidat logo telah terpilih, akan dipersempit lagi hingga hanya 
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satu logo yang menjadi andalan. Logo itu selanjutnya akan melalui proses 

finishing sehingga menghasilkan logo yang lebih matang dan layak untuk 

dipublikasikan. 

5. Pendaftaran Merek 

Logo yang telah selesai kemudian didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), Departemen Hukum dan HAM untuk 

mendapat perlindungan hak dari penggunaan secara tidak sah oleh pihak lain. 

Proses registrasi ini sebaiknya dimulai sejak saat pengajuan nama merek. 

6. Sistem Identitas 

Dalam tahap ini desainer menentukan atribut lainnya seperti logo turunan, 

sistem warna, sistem tipografi, sistem penerapan logo pada berbagai media, dan 

lainlain. 

7. Produksi 

Berdasarkan pedoman sistem identitas, berbagai media internal dan 

eksternal mulai diproduksi menggunakan identitas yang sudah didaftarkan atau 

dipatenkan. 

2.3.3 Kriteria Logo 

Mengutip dari buku Mendesain Logo karya Surianton Rustan, logo yang 

baik secara umum harus mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

1. Original dan Destinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan dan daya 

pembeda yang jelas. 
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2. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi, meskipun  

diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda. 

3. Simpel atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan 

dimengerti dalam waktu relatif singkat. 

4. Memorable, atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, bahkan 

dalam  waktu yang cukup lama. 

5. Easily assosiated with the company, dimana logo yang baik akan mudah          

dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu 

perusahaan, institusi maupun organisasi. 

  Berdasarkan fungsi awal logo, maka kriteria utama yang tidak dapat 

dipungkiri adalah logo harus unik sehingga dapat mencerminkan dan mengangkat 

citra entitasnya sekaligus membedakannya dengan yang lain. Selain itu, logo 

harus dapat mengakomodasi dinamika yang dialami entitasnya dalam jangka 

waktu selama mungkin. Artinya logo harus fleksibel sekaligus tahan lama. Di luar 

kriteria dasar itu, ada beberapa kriteria umum yang bersifat fisik yang dilihat dari 

faktor bentuk, warna dan ukuran. Kriteria ini dapat digunakan sebagai acuan 

dasar, menjadi semacam check-list dalam mendesain logo. Namun kriteria ini 

tidak bersifat kaku, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk berubah di masa 

depan seiring dengan perkembangan kreativitas dalam dunia desain grafis dan 

bidang-bidang yang terkait dengannya,  seperti teknologi, komunikasi dan lain-

lain. Logo yang fleksibel memiliki berbagai versi yang dapat disesuaikan dengan 

ruang pada media aplikasi yang tersedia. Konsep fleksibilats tidak hanya 

ditempuh lewat versi bentuk logo saja, tetapi bisa lewat berbagai cara.  
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2.4 Media  

Media memiliki asal kata dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah 

memiliki arti tengah, perantara, atau pengantar. Didalam sebuah website 

dijelaskan, menurut Gerlach dan Ely (1971): “apabila dapat memahami media 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang dapat membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap (repository.upi.edu)”. Pengertian media sangatlah luas, demikian juga fungsi 

dan penerapannya. Didalam jurnal yang ditulis oleh Matinal Qahtani, menurut 

Gagne (1970) menyebutkan media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan. Didalam kamus media memiliki pengertian sebagai sebuah alat, 

sarana komunikasi, penghubung, atau yang terletak diantara dua pihak. Media 

juga memiliki beragam pengertian, karena memiliki perbedaan sudut pandang, 

maksud dan tujuan.  

2.5 Promosi  

Definisi promosi menurut beberapa ahli didalam buku karangan Freddy 

Rangkuti (2009: 49-50) adalah:  

1. Menurut Kotler:  “Promosi melingkupi semua alat-alat bauran pemasaran       

(marketing mix) yang memiliki peran utama untuk mengadakan 

komunikasi yang memiliki sifat membujuk”.  

2. Menurut Swastha: “Promosi adalah suatu arus informasi satu arah yang 

berfungsi untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan 

untuk menciptakan pertukaran dalam pemasaran”.  
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3. Menurut Zimmener: “Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi 

persuasi yang dibuat untuk memberikan informasi kepada pelanggan 

tentang produk atau jasa dan untuk membuat mereka terpengaruh agar 

mau membeli barang atau jasa tersebut yang mencangkup publisitas, 

penjualan, perorangan dan periklanan”.  

Dari teori-teori yang telah dikemukakan diatas, penulis berpendapat bahwa 

promosi merupakan suatu bentuk komunikasi persuasi yang dibuat untuk 

memberikan informasi kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran sehingga mempengaruhi para pembeli agar mau membeli 

barang atau jasa yang dipasarkan. 

2.6 Media Promosi 

 Media promosi merupakan salah satu bagian dari metode untuk promosi 

iklan. Metode promosi ini terdiri dari 6 elemen yaitu iklan (advertising), promosi 

penjualan (sales promotion), publikasi atau hubungan masyarakat, personal 

selling, direct marketing dan interactive media. Masing-masing elemen dari 

metode promosi tersebut dipandang sebagai suatu kesatuan komunikasi utama 

yang memainkan peran penting, terutama pada Periklanan (advertising). Iklan 

telah berkembang menjadi sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi 

produsen produk atau jasa, namun juga bagi konsumen. 

 Media promosi menjadi ujung tombak dalam pengenalan produk atau jasa 

kepada masyarakat atau khalayak yang ingin lebih tau tentang informasi apa yang 

di sajikan olah perusahaan dan untuk yang belum mengetahui agar tertarik. Sebab 

mengemas media promosi perlu banyak pertimbangan , seperti untuk siapa iklan 
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itu di tujukan ,apa yang harus dilakukan dalam berpromosi melalui media iklan 

dan media apa yang efektif dan sesuai untuk dapat di pahami atau dijangkau 

target. Pemilihan strategi media promosi menurut Fandy Tjiptono (1995 : 224) 

adalah saluran penyampaian peran komersial kepada khalayak sasaran. Media 

tersebut dapat berupa surat kabar, majalah, TV, radio, Short Message Service 

(SMS) internet dan email. Tujuan dari strategi ini adalah memilih media yang 

tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, 

paham, menentukan sikap dan membeli produk yang dihasilkan perusahaan. 

Dalam dunia Media periklanan dibagi menjadi 2 jenis yaitu media promosi 

pada umumnya dapat dibagi menjadi Above The Line (ATL) dan Below The Line 

(BTL). Sebenarnya istilah „line‟ (garis) dalam ATL dan BTL itu berawal dari 

kategorisasi dalam neraca keuangan. Kategori pertama berlaku bagi kegiatan 

pemasaran yang kena komisi biro iklan, ini dimasukkan dalam „cost of sales‟ dan 

dikurangi sebelum gross profit. Kategori kedua untuk kegiatan pemasaran non 

iklan yang tidak kena komisi, biayanya dimasukkan dalam biaya operasional dan 

dikurangi sebelum ditentukan net profit. Kedua jenis budget tersebut dipisahkan 

dengan sebuah garis (line), yang mengandung unsur komisi. Ditulis di bagian atas 

neraca, disebut sebagai above the line (ATL). Sisanya dijadikan satu dibawah 

garis tadi, yang disebut kelompok below the line (BTL). Amalia E. Maulana 

(www.amaliamaulana.com) 

 Above The Line (ATL) 

Periklanan media above the line adalah jenis iklan yang memiliki cakupan 

yang luas dan biasanya menggunakan jasa dari penyedia layanan periklanan 
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seperti biro iklan misalnya tayangan iklan di media cetak, TV, radio dan 

sebagainya. Iklan ini biasanya ini sebagai media utama untuk menyampaikan 

pesan dan layanan yang akan di berikan, yang terdiri dari media TV, radio, surat 

kabar, majalah dan iklan outdoor pada papan reklame (billboard) dimana semua 

media periklanan ini membutuhkan biaya yang besar dalam pelaksanaanya. Media 

yang paling ampuh untuk beriklan yaitu Televisi , sebab memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan jenis media lain yang sama-sama memiliki daya 

jangkau yang luas, yaitu : 

Selektif. dapat menjangkau audience tertentu karena adanya variasi 

komposisi audiensi sebagai hasil dari program, waktu siaran, dan cakupan 

geografis.  

 Populer. Siaran iklan televisi akan selalu menjadi pusat perhatian audiensi 

pada saat iklan itu ditayangkan. Sebab media televisi merupakan satu bentuk 

media yang dapat dinikmati banyak orang karena orang tidak perlu biaya 

tambahan dalam mengaksesnya selain biaya listrik dan kecuali Tv kabel. 

Kreatifitas dan Efektif. Televisi menjadi lebih efektif karena dapat 

menunjukkan visual dan element audionya yang dapat membuat iklan tersebut 

benar benar nyata. Misalnya seperti iklan susu formula bayi yang dapat membantu 

pertumbuhan bayi dengan baik dan sehat.  

Prestis. Perusahaan yang mengiklankan produknya di TV biasanya akan 

menjadi sangat dikenal orang. Jika suatu produk telah masuk kedalam ranah iklan 

televisi maka pandangan masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya tentang 

posisi produk tersebut diantara produk lainnya 
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 Terbatas. Dengan waktu yang terbatas maka masyarakat kurang dapat 

mengerti iklan yang ditujukan kepada mereka , karena iklan yang telah di 

masukan kedalam televisi maka nilai jualnya akan naik maka dengan demikian 

para perusahaan penyiaran akan menarik biaya yang mahal untuk iklan tersebut.  

Jika durasi iklan tersebut terlalu lama maka akan banyak memakan biaya untuk 

menambah durasi iklan. Produk yang ditawarkan hanya dapat diliat dari bentuk 

visual dan audio sehingga tidak bisa di rasakan langsung oleh audience. 

 Below The Line (BTL) 

 Below The Line (BTL) atau yang biasa disebut juga sebagai media lini 

bawah merupakan bentuk dari promosi selain Above The Line (ATL). Menurut 

Jefkins (1995:86) BTL adalah aktifitas promosi diluar media konvensional serta 

tidak mengharuskan adanya komisi. Pada dasarnya BTL merupakan media 

promosi yang tidak disiarkan melalui media massa, dan biro iklan tidak 

memungut komisi atas penyiarannya. Beberapa jenis media promosi yang 

termasuk dalam BTL adalah brosur, flyer, pamflet, sample produk, event, dan lain 

sebagainya. Kegiatan BTL sendiri biasanya dilakukan untuk menunjang kegiatan 

ATL yang telah dilakukan sebelumnya. BTL memiliki jumlah audiensi yang 

terbatas, tetapi media atau kegiatannya dapat memberikan audiens kesempatan 

untuk merasakan, menyentuh atau berinteraksi bahkan langsung action membeli 

misalnya melalui event, sponsorship, sampling, point-of-sale (POS) materials, 

consumer promotion, trade promotion, dll. Seperti halnya pembuatan catalog 

produk yang berisi tentang apa saja produk yang ada dalam suatu produk atau jasa 

dalam bentuk katalog akan lebih mudah untuk dibawa dan di tawarkan kepada 
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konsumen, seperti halnya menu makanan yang di berikan untuk informasi bagi 

konsumen tentang apa saja yang disediakan. 

2.6.1 Tujuan Media Promosi  

Tujuan media promosi sebagai efek dari komunikasi adalah sebagai 

berikut:  

1. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category 

need). 

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk 

kepada konsumen (brand awareness).  

3. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude).  

4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand purchase 

intention).  

5. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain (purchase 

facilitation).  

6. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning).bu 

2.7 Tipografi 

Terdapat dua macam jenis tipografi yang digunakan dalam sistem identitas 

visual, yaitu tipografi dalam logo (letter mark) dan tipografi yang digunakan 

dalam media-media aplikasi logo (corporate typeface / corporate typhography). 

Karena memiliki fungsi yang berbeda, karakteristik huruf yang digunakan pada 

letter mark dengan corporate typeface juga berbeda. Misalnya sebuah logo 

menggunakan jenis huruf Futura, bukan berarti corporate typeface-nya harus 

menggunakan huruf Futura juga. 
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Pada letter mark, keunikan menjadi hal utama dalam logo, karena itu jenis 

huruf yang dipilih harus unik. Biasanya jenis huruf letter mark dirancang khusus 

atau menggunakan jenis huruf yang sudah ada namun diubah bentuknya. 

Sedangkan corporate typeface lebih bertujuan untuk menjaga kesatuan desain 

(unity) antar media-media atau aplikasi desain perusahaan. Selain itu corporate 

typeface juga memiliki fungsi-fungsi tipografi pada umumnya, yaitu penyampaian 

informasi yang harus nyaman dibaca dengan segala kriteria-kriterianya (legible, 

readable dan lainlain). Corporate typeface banyak menggunakan jenis huruf yang 

sudah beredar dipasaran, tetapi tidak sedikit perusahaan besar yang merancang 

sendiri hurufnya. Tujuannya agar sesuai dengan kepribadian entitasnya, 

mempertahankan keunikan dan konsistensi identitas sampai ke elemen-elemen 

terkecil. Pemilihan atau penciptaan jenis huruf perusahaan tidak berdasarkan 

selera atau kesukaan semata. Masing masing jenis huruf, seperti elemen identitas 

lainnya, membawa sifat atau kepribadiannya masing-masing. Di negara lain, tidak 

sedikit lembaga pendidikan yang memiliki jenis hurufnya sendiri. Elemen 

identitas tersebut selain memperkuat brand, sekaligus berfungsi untuk menjual, 

juga dapat menimbulkan kebanggaan tersendiri terhadap almamater. 

2.8 Elemen Gambar 

Yang termasuk dalam elemen gambar dalam konteks ini adalah foto, 

artworks, infographics dan lain-lain yang memperkuat kesan terhadap kepribadian 

brand. Elemen gambar ini biasanya digunakan pada media-media atau aplikasi 

lain dari brand yang bersangkutan untuk memperkuat brand image. Elemen 

gambar berupa infographic merupakan bagian dari identitas visual yang berfungsi 
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untuk memberikan informasi tambahan. Unity yang merupakan prinsip desain 

tidak hanya berlaku pada identitas visual yang utama, seperti pada logo, warna 

dan tipografi saja. Seluruh identitas visual termasuk infographic sebaiknya juga 

didesain dalam satu kesatuan sistem yang konsisten. Terkadang dalam identitas 

visual, desainer menciptakan elemen visual lain, bisa berupa background atau 

cropping image. Dimana berfungsi untuk memperkuat identitas dengan 

menambah keunikannya, sehingga secara visual membuat brand lebih mudah 

dikenali. Background juga menciptakan unity atau menjadi unsur pengikat antara 

elemen-elemen desain dan antar media-media aplikasi. 

2.9 Gestalt 

Gestalt adalah  sebuah  teori psikologi yang mengatakan bahwa sesorang 

akan mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang 

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

teori ini dapat menjelaskan kecenderungan persepsi yang terbentuk di benak 

seseorang. Prinsip-prinsip dalam gestalt yang banyak diterapkan pada logo antara 

lain:  

1. Similarity. 

Objek-objek yang bentuk atau elemennya sama akan dilihat sebagai satu  

kelompok tersendiri. 

2. Closure.  

Melengkapi sebuah objek menjadi sesuatu yang utuh walau Sebenarnya 

tidak lengkap. 
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3. Figure ground.  

Melihat foreground objek (latar depannya) atau background-nya (latar 

belakangnya) atau keduanya dapat dilihat sebagai objek 

4. Impossible figure. 

Objek yang tidak mungkin dibuat dalam dunia nyata tiga dimensi. Saat  

menemukan suatu kejutan pada sebuah logo, seseorang biasanya menjadi 

mudah mengingat logo tersebut, dan kemudian otomatis orang tersebut 

ingat pada entitasnya, entah perusahaan atau sebuah produk. Inilah salah 

satu tujuan mengapa desainer sering menerapkan prinsip gestalt dalam 

karya logonya  
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