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ABSTRAK 

 

Wapand Resto Eduentainment adalah  perusahaan yang bergerak di bidang 

kuliner dengan menu andalannya masakan Cina dan Jawa dengan bahan baku 

olahan yang halal. Menu utama yang sering dipakai pada setiap makanan lainnya 

adalah ayam, udang, ikan, cumi, dan daging sapi. Wapand  juga memiliki lahan 

yang luas, terdapat kolam pancing, ada komedi putar, dan butik. Namun, hingga 

saat ini Wapand Resto Eduentainment belum memiliki corporate identity yang 

bisa mempresentasikan perusahaan Wapand sebagai bidang kuliner, termasuk 

media  pendukungnya. 

Kondisi Wapand yang nampak saat ini tidak memiliki logogram yang 

mempresentasikan perusahaan kuliner masakan Cina dan Jawa yang halal, 

memiliki logo yang berbeda-beda di setiap media promosinya, serta memakai 

jenis warna merah, hitam, putih, dan kuning. Maka upaya yang perlu dilakukan 

Wapand agar bisa mempresentasikan di bidang kuliner dan berkembang dalam 

persaingan di industry kreatif saat ini adalah dengan melakukan adanya 

perancangan ulang logo atau  lebih dikenal re-desain logo.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fenomenanya kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Diantaranya: 

mencari nafkah, tempat tinggal, transportasi, perabotan rumah tangga, minum, 

makan, dan lain-lain. Manusia juga membutuhkan makan dalam hidupnya untuk 

beraktifitas dan meraih kebutuhan lainnya. Salah satunya ketika butuh makan, 

maka perlu mengenal wisata kuliner. 

Dr. Wahid Suyoso. D adalah seorang dokter umum di Surabaya mulai 

tahun 1986 hingga sekarang, kemudian berinisiatif mendirikan resto, yang dan 

dilanjutkan oleh anak-anak dan menantunya. Pada tahun 2009 sampai sekarang, 

dimana masing-masing anak diberi kewenangan mengelola secara bergantian 

setiap 2 tahun sekali. 

Tahun 2009-2011 dikelola oleh Yudha Tatur Utama S.E MM. Tahun 

2011-2013 dikelola oleh Andian Rahmasyahri, Drg. Tahun 2013-2015 dikelola 

oleh Nyota Puspitasari S.Psi. Hingga akhirnya, di tahun 2015 hingga sekarang 

dikelola oleh seorang menantunya yang bernama Yockie Septian Putra SE. 

Tujuan mendirikan Wapand Resto Eduentainment pada awalnya adalah 

untuk memanfaatkan tanah seluas 1,5 hektar supaya bisa membayar PBB (Pajak 

Bumi dan Bangunan) dan memberi latihan kerja kepada anak-anaknya. Dengan 

menawarkan jasa cattering dan jasa event-event lainya.  

Saat ini, Wapand Resto Edutaintment namanya hendak dirubah menjadi 

Wapand Resto Eduentainment, Wapand Resto Eduentainment ini bertempat di Jl. 

Raya Pandugo no 64-70 dengan konsep semi-outdoor. Wapand singkatan dari 
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kata Waroengkoe Pandugo bahasa indonesia pada jaman penjajahan Belanda. 

Wapand hanya sekedar pemberian nama dari owner untuk Wapand Resto 

Eduentainment. Dr. Wahid Suyoso. D selaku Owner dari Wapand ini menyatakan 

perusahaan tersebut berstandart resto, lalu Wapand adalah penamaan dari resto 

saja. Artinya resto adalah restoran atau rumah makan, edu adalah edukasi bahwa 

masakan Cina akan diolah bahannya menjadi halal sesuai syariat islam, 

entainment gabungan dari kata en yang artinya dan, tainment maksudnya 

entertaintment yang berarti hiburan atau pertunjukkan, pertunjukkan yang 

dimaksud adalah event acara keluarga seperti resepsi pernikahan, ijab qabul, dan 

acara keluarga yang diiringi lagu-lagu, organ, dan live music, terkadang reuni 

fakultas kedokteran Universitas Airlangga, rapat anggota partai, arisan ibu-ibu dan 

rapat RT dan RW setempat juga diadakan di Wapand resto. Wapand Resto 

didirikan pada tahun 2007 dengan menawarkan jasa cattering, dan jasa acara-

acara lainya. Wapand ini lebih ditargetkan pada extended keluarga yang artinya 

keluarga besar. (Wahid Suyoso D: 2017) 

Selain itu, Wapand Resto Eduentainment juga memiliki fasilitas kolam 

pancing dan tempat pencucian mobil seharga Rp. 25.000/per mobil. Biaya 

memancing sepuasnya saat ini Rp. 100.000 untuk satu hari saja tidak termasuk 

alat pancing, karena alatnya umumnya milik orang yang akan memancing. 

Realitanya biaya memancing nantinya akan diubah menjadi Rp. 50.000 dalam 

satu hari seperti awal-awal diadakan kolam pancing, dikarenakan jumlah ikannya 

yang menurun. (Yockie: 2017) 

Yang sering terjadi di lokasi Wapand Resto Eduentainment di tahun 2017, 

orang-orang banyak yang mencucikan mobilnya di Wapand Resto Eduentainment. 
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Memang masih ada yang berkunjung untuk rapat dan makan-makan di tempat itu 

adalah orang-orang yang sudah lama mengenal Wapand Resto Eduentainment, 

seperti anggota partai dan ibu-ibu dokter. Mulai dari tahun awal 2007, orang-

orang masih banyak mengadakan acara pernikahan dan kadang berkunjung untuk 

memesan makanan. 

Kondisi yang nampak saat ini dari Wapand Resto Eduentainment 

pengunjungnya pada tahun 2005-2006 masih terbilang lebih ramai dibanding 

sekarang. Meskipun ada acara rapat partai atau arisan RT/RW namun tidak bisa 

dipastikan dalam sebulan sekali pasti ramai, hanya terkadang saja menjadi ramai 

di hari tertentu seperti: Sabtu-Minggu, pada saat bulan Ramadhan, seminggu 

setelah hari raya. Dari segi biaya operasional pemasukkan dengan resto lainnya 

masih kalah jauh, lebih tinggi sehingga sering mengalami kerugian menurut 

(Wahid: 2017), realitanya logo masih terkesan kaku dan tidak memiliki identitas 

visual atau logogram sebagai resto yang menyediakan masakan Cina dan Jawa 

yang diolah dari bahan baku halal, karena ada juga kuliner yang menyediakan 

masakan Cina juga tetapi sama seperti logo Wapand hanya berupa logotype saja, 

salah satunya Depot Pak Bas. Disamping itu, logo Wapand di berbagai media 

promosinya berbeda-beda bentuk logonya, bentuk logo antara media satu dengan 

yang lainya. Sama seperti Depot Pak Bas juga hanya ada salah satu cabang Depot 

Pak Bas tetapi menggunakan logotype yang tidak kaku karena menggunakan 

logotype latin. 

Penamanya yang terjadi di lokasi masih Wapand Resto Edutainment 

padahal rencananya menjadi Wapand Resto Eduentainment. Edu berarti Edukasi, 

en yang berarti dan, tainment yang berarti pertunjukkan. Selain itu, warna 
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dominan merah pada kemasan dan spanduk tidak seperti papan nama dan media 

promosi lainnya menggunakan warna dominan hitam.  

 

 

Gambar 1.1 Contoh salah satu pesaing Wapand 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

Alasan peneliti meredesain logo sebagai corporate identity dikarenakan 

untuk mengenalkan dan menstandarisasikan logo dan warna untuk aplikasi media 

promosinya. Disamping itu, akan lebih mudah merancang media promosinya jika 

logonya sudah sama. Mengingat Corporate identity adalah kepribadian atau 

karakter perusahaan yang membedakan dari perusahan lain, baik secara internal, 

eksternal, maupun visual . Sehingga menjadi sumber daya strategis untuk 

membangun keunggulan bersaing dan mencapai sasaran secara objektif.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas. Bagaimana meredesain logo Wapand 

Resto Eduentainment sebagai corporate identity untuk meningkatkan brand 

awareness? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam melakukan perancangan, 

yaitu : 

a. Merancang logogram Wapand Resto Eduentainment 

b. Meredesain jenis logotype Wapand Resto Eduentainment 

c. Menstandartkan warna untuk Wapand Resto Eduentainment pada 

backround logotype. 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir redesain logo Wapand Resto 

Eduentainment adalah : 

a. Merancang logogram dan Meredesain logotype pada background 

supaya identitasnya dikenal oleh masyarakat luas 

b. Untuk menstandarkan identitas Wapand Resto Eduentainment dan 

warna pada background agar mudah nantinya pada saat pengaplikasian 

di media promosinya 

1.5 Manfaat Perancangan 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan 

memperkaya tentang keilmuan di bidang logo khususnya cara melayout Graphic 

standart manual Wapand Resto Eduentainment di bidang akademis. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang identitas Wapand Resto 

Eduentainment dengan menu utama ikan, ayam, daging sapi, udang, cumi dan 



6 

 

 

andalan masakan Cina dan Jawa yang memakai olahan bahan baku yang sesuai 

syariat islam di surabaya agar lebih dikenal di masyarakat luas.  

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang permasalahan, yaitu bagaimana cara 

meredesain logo sebagai corporate identity Wapand Resto Eduentainment untuk 

meningkatkan brand awareness. dan penulusuran rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan perancangan, manfaat teoritis, praktis dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori-teori yamg akan digunakan untuk mendukung 

penyelesaian masalah logo terutama warna pada background bagaimana cara 

merancang logo pada Wapand Resto Eduentainment, seperti: layout, dan dasar-

dasarnya sebagai konten visual. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, teknik pengambilan data, jumlah 

sample dan data yang diambil dari buku, wawancara, dan observasi, jenis dan 

sumber data yang diperoleh, metode yang digunakan, dan teknik analisa data. 

BAB IV: KONSEP DAN PERANCANGAN KARYA 

Bab ini membahas hasil dan analisa data, konsep, dan perancangan karya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari perancangan karya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Terdahulu 

Peneliti terdahulu pernah dilakukan oleh Fitria Nurul Hidayati (2010), 

mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dengan judul 

penelitian perancangan corporate identity Taman Wisata Paggora sebagai upaya 

meningkatkan brand loyalty. Perancangan corporate identity ini bertujuan 

member karakter yang jelas sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Penelitian ini 

ditujukan untuk meningkatkan brand loyalty karena Taman Wisata Paggora telah 

memiliki nilai loyalitas yang cukup baik dimata wisatawan sehingga diperlukan 

corporate identity untuk memperluas target segmentasinya. 

Peneliti terdahulu yang kedua dilakukan oleh Ayu Wulansari (2010), 

mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dengan judul 

penelitian perancangan Corporate Identity Waroeng Kakap Lombok sebagai 

upaya menciptakan Brand Awareness. Perancangan Corporate Identity ini 

nantinya dirancang dengan poster, flyer, x-banner dan daftar menu.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Fitria Nurul Hidayati (2010) merancang corporate identity 

Taman Wisata Paggora sebagai upaya meningkatkan brand loyalty. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wulansari (2010) merancang iklan poster, 

flyer, x - banner dan daftar menu, sedangkan penelitian ini meredesain logo. Dan 

media pendukung seperti:, kop surat, amplop, sticker, brosur dan x-banner. Agar 

perancangan yang ditampilkan akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
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Gambar 2.1 Pintu masuk utama menuju resto, ketika pertama kali masuk area 

parkir 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 2.2 Pintu masuk utama keluar area parkir 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 2.3 Ruang makan bersama yang letaknya paling pinggir 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 2.4 Area ruang makan ketika seseorang berada di tengah-tengah 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 2.5 Area komedi putar 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 2.6 Area menuju kolam pancing 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

2.2   Corporate identity 

Corporate identity adalah kepribadian atau karakter perusahaan yang 

membedakan dari perusahan lain, baik secara internal (di dalam perusahaan) 

maupun eksternal (perusahaan di pikiran masyarakat) sehingga menjadi sumber 

daya strategis untuk membangun keunggulan bersaing dan mencapai sasaran 

secara objektif. Corporate identity sangat berkaitan dengan nilai, filosofi, visi dan 

misi, bidang industri, target pasar, dan sebagainya, yang membentuk serta 

menentukan kesuksesan perusahaan di masa depan. Corporate identity 

direpresentasikan dengan perancangan visual logo, merek, dan media komunikasi 

pendukungnya. Buku visual asset development ini membahas corporate identity 

secara fokus dan khusus. Corporate identity menjadi asset visual yang paling 

potensial karena bisa mengkomunikasikan nama merek dan posisi kepemimpinan 

di pasar dengan menanamkan kata dalam pikiran konsumen. (Kartika, J. D., & 

Wijaya, R. S., 2014: 21). 
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Gambar 2.7 Contoh corporate identity 

Sumber: Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., 2014: 4-5 

 

Brand identity adalah sesuatu yang nyata dan bisa dinikmati indra, anda 

bisa melihatnya, menyentuhnya, mendengarnya, saat bergerak. Brand identity 

menguatkan perbedaan, dan membuat ide-ide besar dan memperoleh sebuah 

pengertian. Brand identity mengambil elemen yang berbeda dan menyatukan 

seluruh sistem. (Wheller, A, 2013: 4). 
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Gambar 2.8 Contoh brand identity 

Sumber: Wheller, A,  2013: 4-5 

2.3  Nama, Simbol, dan slogan 

 Disini kita akan mengupas apa itu nama, simbol, dan slogan. Nama adalah 

indikator  inti dasar dari merek, untuk menyadarkan dan komunikasi. (Aaker, 

D.A., 1991: 187). Simbol adalah perbedaan, seperti kualitas pelayanan yang sulit 

untuk dikomunikasikan  secara efektif dan kredibel. (Aaker, D.A., 1991: 197). 

Kemudian slogan adalah perpaduan antara simbol dan nama yang menjadi bagian 

penting dari brand equity. (Aaker, D.A., 1991: 204). 
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Gambar 2.9 Contoh nama 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 2.10 Contoh simbol On atau Off 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 2.11 Contoh slogan 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

2.4  Brand Awareness 

David Aaker dalam bukunya Managing Brand Equity mendefinisikan 

brand awareness sebagai kemampuan dari potensi pelanggan untuk mengenali 

atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. 

Brand awareness memberikan banyak nilai, antara lain: 
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a. Memberikan tempat bagi asosiasi terhadap merek 

b. Memperkenalkan merek 

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

d. Membantu memilih sekelompok merek untuk dipertimbangkan dengan 

serius (Kertajaya, H., 2010: 64). 

Dibawah ini adalah gambar tentang tahapan brand awareness yang dikutip 

dari buku Aaker. 

 

Gambar 2.12 Tingkatan brand awareness 

Sumber: (Aaker, D.A., 1991: 62)  

 

 Kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat merek suatu 

produk tertentu tergantung tingkat komunikasi merek atau persepsi pelanggan 

terhadap merek produk yang ditawarkan. Berikut adalah definisi dari tingkatan 

brand awareness: 

a. Unaware of brand 
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Pada tahapan ini, pelanggan merasa ragu atau tidak yakin apakah 

sudah mengenal merek yang disebutkan atau belum. Tingkatan ini 

harus dihindari oleh perusahaan. 

b. Brand recognition 

Pada tahapan ini, pelanggan bisa mengidentifikasi merek yang 

disebutkan. 

c. Brand recall 

Pada tahapan ini, pelanggan bisa mengingat merek yang diberikan 

stimulus 

d. Top of mind 

Pada tahapan ini pelanggan mengingat merek sebagai yang pertama 

kali muncul dipikiran saat berbicara mengenai produk tertentu. 

(Kertajaya, H., 2010: 64-65). 

 Contoh brand awareness sabun mandi: 

a. Unaware of brand. Asepso menjadi merek sabun mandi yang tidak 

begitu dikenal konsumen. Karena positioning sabun tersebut sebagai 

sabun antiseptik. 
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Gambar 2.13 Contoh Unaware of brand pada sabun 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

b. Brand recognition. Dove disebutkan konsumen dengan 

mengidentifikasi mereknya. Umumnya iklan Dove disertai dengan 

kegunaan setelah memakai produknya. 

 

Gambar 2.14 Contoh Brand recognition pada sabun 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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c. Brand recall. Lux disebut konsumen setelah adanya stimulus mengenai 

merek tersebut. Penggunaan iklan Lux ini sering disertai dengan artis-

artis cantik. 

 

Gambar 2.15 Contoh Brand recall pada sabun 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

d. Top of mind. Lifebuoy menjadi merek favorit yang langsung 

disebutkan kosumen pertama kali saat ditanya tentang kategori produk 

sabun mandi. 
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Gambar 2.16 Contoh Top of mind pada sabun 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 Berdasarkan ukuran diatas, maka peneliti menentukan tingkat brand 

awareness ini berada pada brand recognition, karena peneliti mempromosikannya 

kepada khalayak. 

 Untuk meningkatkan brand awareness pelanggan terhadap merek produk 

maka perusahaan bisa melakukan beberapa aktivitas, sebagai berikut: 

a. Membuat yang singkat agar pelanggan cepat ingat tapi sulit 

melupakannya 

b. Gunakan tagline yang pendek untuk mendukung jingle yang menarik 

c. Mengembangkan simbol yang memiliki keterkaitan erat dengan merek, 

contohnya simbol MTV yang memiliki singkatan dan karakter simbol 

kuat terhadap merek program television yang berisikan musik-musik 
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d. Menggunakan publisitas sebagai pelengkap iklan. Hal ini bukan saja 

sebagai media promosi, tapi juga untuk mengkomunikasikan pesan dan 

proses penciptaan citra 

e. Memanfaatkan kesempatan untuk menjadi sponsor suatu acara, dengan 

cara melakukan barter dalam melakukan sponsorship. (Kertajaya, H., 

2010: 65). 

2.5 Logo , Logotype, dan Logogram  

 Dibawah ini akan dibahas tentang perbedaan diantara ke 4 istilah diatas 

2.5.1 Logo 

 Logo adalah penyingkatan dari logotype, istilah logo baru muncul tahun 

1937 dan saat ini istilah logo lebih popular daripada logotype. Logo bisa 

menggunakan elemen apa saja: tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. 

Banyak juga yang mengatakan logo sebagai elemen gambar atau symbol pada 

identitas visual. Untuk mengetahui apa itu logo, sebaiknya mengacu pada 

logotype diatas.  

 

Gambar 2.17 Contoh logo coklat 
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Sumber: Olahan peneliti 2017 

Umumnya Ceres adalah coklat tabur, lalu menyajikan dengan coklat oles, 

agar bisa dioles di roti. 

2.5.2    Logotype 

Asal kata dari logo dari bahasa Yunani, logos yang berarti kata, pikiran, 

pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih popular adalah istilah logotype, 

bukan logo. Pertama kali istilah logotype muncul tahun 1810 – 1840, diartikan 

sebagai tulisan nama satuan yang berwujud, yang didesain  secara khusus dengan 

menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Jadi awalnya 

logotype adalah elemen tulisan saja. 

Pada perkembangannya orang membuatnya makin unik atau berbeda satu 

sama lain. Mereka mengolah huruf itu, menambahkan elemen gambar bahkan 

tulisan dan gambar dikombinasikan menjadi satu, dan semua itu masih banyak 

yang menyebutnya dengan istilah logotype. 

 Fungsi: 

a. Identitas diri. Untuk membedakannya dengan milik identitas orang lain 

b. Tanpa kepemilikan. Untuk membedakan miliknya dengan milik orang lain 

c. Tanda jaminan kualitas 

d. Mencegah peniruan atau pembajakan 
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Gambar 2.18 contoh logotype 

Sumber: Wheller, A., 2013: 146 

2.5.3    Logogram 

Bila logotype adalah elemen tulisan pada logo, maka umumnya orang 

beranggapan logogram adalah elemen gambar pada logo. Kemungkinan besar 

istilah logogram ini telah mengalami perubahan makna dikarenakan kemiripan 

kata dengan logotype. 

Sebenarnya logogram adalah sebuah simbol tulisan yang mewakili sebuah 

kata atau makna. Contoh angka-angka dan lambang-lambang matematika. ‘1’ 

mewakili ‘satu’, ‘+’ mewakili ‘tambah. Fungsi: untuk mempersingkat penulisan 

sebuah kata, contoh: ‘&’ untuk menyingkat ‘dan’, ‘#’ untuk menyingkat ‘nomor’. 

Logogram sering disebut juga ideogram (simbol yang mewakili sebuah idea tau 

maksud). (Rustan, S., 2009: 12-14) 
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Gambar 2.19 Contoh Logogram 

Sumber: Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., 2014: 40 

 

 Adapun elemen logogram yang dipakai oleh peneliti sebagai menu utama, 

diantaranya: 

a. Hewan laut 

Keanekaragaman hayati laut merupakan inspirasi menarik dalam 

pembuatan logo. Contohnya berbagai jenis ikan, kuda laut, penyu, 

kerang mutiara, dan sebagainya (Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., 2014: 

55) 

 

Gambar 2.20 Contoh Logogram hewan laut 

Sumber: Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., 2014: 55 

b. Hewan darat 

Beberapa binatang darat sering digunakan sebagai simbol dalam logo, 

misalnya singa, unggas, gajah, dan kuda. Beberapa hewan darat juga 

sering digunakan sebagai maskot atau logo klub olahraga. (Kartika, J. 

D., & Wijaya, R. S., 2014: 56) 
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Gambar 2.21 Contoh Logogram hewan darat 

Sumber: Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., SSn, 2014: 56 

 

c. Elemen air 

Air melambangkan sumber kehidupan yang mengalir tanpa henti dan 

memberi banyak manfaat bagi kelangsungan hidup di bumi. Air juga 

melambangkan pertumbuhan, kesucian, kelembutan, dan fleksibilitas. 

Air bisa berwujud padat, cair, dan gas. Air bergerak mengikuti siklus 

sehingga bisa hadir sebagai mata air, danau, sungai, laut, uap air, awan, 

hujan, es, dan salju. (Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., 2014: 60). 

 

Gambar 2.22 Contoh Logogram dari elemen air 

Sumber: Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., SSn, 2014: 60 
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d. Komposisi bentuk 

Desain ini meringkas logo menjadi bentuk sederhana dari banyak 

elemen, baik geometris (simetris) maupun yang organic (alami). 

Konsepnya adalah mengumpulkan dan menampilkan segala sesuatu 

tentang perusahaan secara elegan dan harmonis (mempersatukan 

perbedaan yang ada untuk mencapai tujuan). Jumlah yang padat dalam 

ruang terbatas menjadi hal yang unik. Setiap setiap elemen adalah ikon 

yang mempunyai arti tersendiri sehingga konstruksi logo secara 

keseluruhan membentuk pola yang efektif untuk menyampaikan pesan. 

Keseimbangan visual menciptakan konsistensi ruang positif-negatif 

sekaligus membantu transisi fokus perhatian dari keseluruhan (tampak 

jauh) ke bagian detail (tampak dekat). (Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., 

2014: 88) 

 

Gambar 2.23 Contoh komposisi bentuk 

Sumber: Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., 2014: 88 

2.6  Klasifikasi Bentuk Logo 
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 Apapun bentuk dan cara pengkategorian logo, untuk mudahnya kita hanya 

perlu mengetahui 2 hal yang sederhana dan mendasar berikut ini: 

1. Bahwa dilihat dari segi susunannya, logo menjadi 3 jenis yaitu: 

a. Elemen gambar dan tulisan saling terpisah 

b. Bisa disebut gambar, tulisan, atau keduannya 

c. Elemen tulisan saja 

2. Bahwa logo apapun, semua dibentuk dari bentuk-bentuk dasar. Kemudian 

beberapa bentuk dasar, apabila saling bergabung dapat membentuk dua 

jenis objek yang lebih kompleks yang dikenal dengan gambar dan huruf. 

Dari hal-hal sederhana dan mendasar diatas. Dapat dipahami hubungan 

yang lebih kompleks antara jenis-jenis logo dengan: 

a.   Bentuk dasar, gambar, dan huruf 

b.  Hubungan antara bentuk dan arti (Rustan, S., 2009: 22-23) 

 

2.7 Tahapan membuat logo  

Pada dasarnya dalam mendesain apapun sangat disarankan kerja yang 

bertahap supaya menghasilkan karya dengan kualitas yang optimal. Hal ini sangat 

ditekankan terutama kepada pelajar desain maupun desainer pemula. Diantaranya: 

a. Riset dan analisa: hal yang dilakukan pertaama kali adalah mencari 

fakta-fakta tentang keadaan sebenarnya termasuk pesaing-pesaingnya. 

b. Thumbnails: tahapan ini adalah cara pengembangan ide lewat visual, 

berupa sketsa-sketsa kasar berupa pensil atau bullpen. Baik berwarna 

ataupun tidak. 
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c. Komputer: setelah semua thumbnail-thumbnail terpilih, lalu 

dipidahkan ke komputer. 

d. Review: setelah terkumpul alternatif desain yang sudah di edit dan 

dirapikan, tahap selanjutnya adalah mengajukan ke klien untuk dipilih. 

e. Pendaftaran Brand: logo yang sudah selesai kemudian didaftarkan ke 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), 

Departemen Hukum dan Hak asasi manusia untuk mendapatkan 

perlindungan hak dari penggunaan secara tidak sah oleh pihak lain. 

Proses registrasi ini sebaiknya dimulai saat pengajuan nama brand. 

f. Sistem identitas: dalam tahap ini desainer menentukan atribut lainnya 

seperti logo turunan, sistem warna, sistem tipografi, sistem penerapan 

logo pada berbagai media, dan lain-lain. Semua itu dirangkum dalam 

pedoman sistem  identitas. 

g. Produksi: berdasarkan program sistem identitas, berbagai media 

internal dan eksternal mulai diproduksi dengan menggunakan identitas 

sudah didaftarkan atau dipatenkan. (Rustan, S., 2009: 36-42) 

2.8 Graphic standart manual (GSM) 

Menurut (Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., SSn, 2014: 33-34) Graphic 

standart manual (GSM) adalah sistem yang terdiri atas seperangkat aturan dan 

panduan yang dibuat khusus bagi perusahaan untuk memudahkan aplikasi desain. 

Dengan banyaknya variasi aplikasi logo pada berbagai media, diperlukan sistem 

Graphic standart manual (GSM). 

Panduan ini menunjukkan banyak hal, seperti visi-misi perusahaan, konsep 

perancangan identitas, ruang kosong disekitar logo, skala perbandingan atau 
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ukuran besar-kecil, mana yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan logo, 

mengapa tidak perlu menambah modifikasi atau efek pada logo agar terlihat 

keren, font yang digunakan dalam hubungannya dengan identitas, hingga contoh 

implementasi pada media offline dan online. Semakin besar perusahaan dan 

semakin banyak penjual luar yang bekerjasama, semakin penting panduan manual. 

Dengan format PDF, proses memperbarui Graphic standart manual 

(GSM) menjadi lebih mudah dan hemat sehingga dapat mendukung kesegaran 

dokumen tersebut (contohnya tagline baru, kampanye pemasaran baru, perubahan 

gaya fotografi, dan sebagainya). Penyegaran ini merupakan proses berpikir secara 

menyeluruh dan diwujudkan dalam instruksi dengan menyisipkan grafik dan 

pedoman baru ke dalamnya. Untuk mempertahankan relevansi logo, standar 

merek harus menjadi fondasi yang kuat dan mendukung segala sesuatu yang lain. 

Namun, kita juga perlu membangun fleksibilitas karena setiap identitas memiliki 

karakter yang unik dan mungkin suatu saat perlu diperbaharui, sehingga Graphic 

standart manual (GSM) dapat menjadi dokumen hidup yang mampu bertahan 

dalam proses perubahan. 

Logo adalah pusat aplikasi visual untuk membangun visual merek yang 

kuat diperlukan elemen yang dapat bersama-sama mendukung identitas. Semua 

elemen ini bisa diterapkan pada aplikasi cetak, digital, kendaraan, desain interior, 

arsitektur, signane, kemasan, atau bahkan produk.  
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Gambar 2.24 Contoh Graphic Standart Manual Hongkong University 

Sumber: Chan Toni, 2007: 3 

Pada prinsipnya, tidak ada batasan dalam membuat Graphic standart 

manual (GSM) karena semua yang termasuk di dalamnya menyesuaikan dengan 

kebutuhan perusahan. Graphic standart manual (GSM) bisa dilengkapi dengan 

berbagai hal berikut: 

a. Tipografi  

http://www.brandhk.gov.hk/
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Tipografi merupakan bagian dari kosakata visual mengatur banyak hal 

mulai dari font, skala, jarak antar huruf kata, jarak antar baris, efek 

yang digunakan, kualitas huruf, aspek keterbacaan, dan sebagainya. 

Dalam berbagai media, tipografi berhubungan dengan logo dan 

mengatur bagaimana membuat teks menjadi hidup. Selain merancang 

font sendiri, kita bisa menggunakan font sendiri, kita bisa 

menggunakan font komersial sebagai pilihan hidup yang baik. 

Hubungan antara satu font dengan font lainnya juga perlu diperhatikan 

karena setiap font mempunyai karakter yang berbeda-beda. (Kartika, J. 

D., & Wijaya, R. S., 2014: 34) 

Tipografi adalah huruf yang tersusun dalam sebuah alfabet merupakan 

media penting komunikasi visual. Media yang membawa manusia mengalami 

perkembangan dalam cara berkomunikasi yang berakar dari simbol-simbol yang 

menggambarkan sebuah objek (pictograph), berkembang menjadi simbol-simbol 

yang merepresentasikan ide yang lebih kompleks serta konsep abstrak yang lain 

(ideograph). Kemudian berkembang menjadi bahasa tulis yang dapat dibunyikan 

dan memiliki arti (phonograph-setiap tanda atau huruf menandakan bunyi). 

Supriyono, R., (2010) mengatakan bahwa cara memilih dan mengelola 

huruf dalam desain grafis sudah menjadi disiplin ilmu sendiri, disebut 

(Typography). Tipografi berasal dari kata Yunani tupos (yang digores) dan 

graphoo (tulisan). 

Menurut kusrianto, A., (2010, pengantar tipografi). Sebelum era digital, 

tipografi adalah ilmu atau skill yang berkaitan dengan profesi piñata aksara di 
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percetakan maupun seniman-seniman yang bekerja di pembuatan aksara (type 

foundry).  

Menurut Supriyono, R., (2010) mengatakan bahwa tujuan mendesain 

adalah menyampaikan informasi kepada pembaca secara cepat, mudah, dan 

menyenangkan, bukan sebaliknya, maka pemilihan jenis dan karakter huruf, serta 

cara pengelolaannya akan sangat menentukan keberhasilan Desain Komunikasi 

Visual. Dibaca tidaknya sebuah pesan tergantung pada penggunaan huruf 

(typeface) dan cara penyusunanya. Informasi semenarik apapun bisa tidak dilihat 

pembaca karena disampaikan dengan tipografi yang buruk. Sebagai contoh, 

ukuran huruf terlalu kecil jenis huruf sulit dibaca, spasi terlalu rapat dan layout 

berdesakan (crowded) menyebabkan orang tidak berselera untuk membacanya 

(Supriyono, R., 2010: 23). 

Supriyono, R., (2010: 25) mengatakan berdasarkan fungsinya, huruf dapat 

dibagi menjadi 2 jenis, yaitu huruf text (text type) dan huruf judul (display type). 

Huruf bisa digolongkan menjadi 7 gaya atau style, yaitu: 

a. Huruf Tulis 

Berasal dari tulisan tangan (hand-writing) sangat sulit dibaca dan 

melelahkan jika dipakai teks yang panjang. Peneliti menggunakan 

huruf ini pada teks Wapand. 

 

 

                                      

Gambar 2.25 Contoh huruf tulis (Script MT Bold) 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 29 

Abcde 
ABCDEFG 
Script MT Bold 
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b. Huruf Sans Serif 

Salah satu ciri huruf ini adalah memiliki bagian-bagian tubuh yang 

sama tebalnya, contoh huruf sans serif yang popular antara lain Arial, 

Helvetica, Futura dan Gill Sans. Peneliti juga memasukkan jenis Sans 

Serif pada penamaan Resto Eduentainment dalam desain logonya. 

Abcde 
ABCDEFG 
Arial 

Abcde 

ABCDEFG 
Futura Bk BT 

Gambar 2.26 Contoh huruf Sans Serif 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 28 

 

c. Huruf klasik (Classical Typefaces) 

Huruf yang memiliki kait (serif) lengkung ini juga disebut Old Style 

Roman, meiliki bentuk yang cukup menarik, kemudahan membaca 

(redility) cukup tinggi, salah satu contohnya adalah Garamond, 

memiliki kait sudut lengkung, dan tebal-tipis yang kontras.  

 

 

 

Gambar 2.27 Contoh huruf klasik 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 25 

 

d. Huruf Transisi (Transitional) 

Abcde 

ABCDEFG 
Garamond 
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Hampir sama dengan huruf Old Style Roman, hanya berbeda pada 

ujung kaitnya yang runcing dan memiliki sedikit perbedaan tebal-tipis 

pada tubuh huruf,  font yang termasuk jenis transisi adalah Baskerville 

dan Century.  

Abcde 

ABCDEFG 
Baskervillle Old Style 

Abcde 

ABCDEFG 
Century 

Gambar 2.28 Contoh huruf transisi 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 26 

 

e. Huruf Modern Roman 

Memiliki ketebalan huruf sangat kontras bagian yang vertical tebal, 

garis-garis horizontal dan serifnya sangat tipis sehingga untuk text 

berukuran kecil sulit dibaca dan bahkan sering tidak terbaca. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Contoh huruf Modern Roman 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 27 

 

f. Huruf Berkait Balok 

Abcde 
ABCDEFG 
Bodoni MT 
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Huruf Egyptian memiliki kait berbentuk balok yang ketebalan huruf 

sehingga terkesan elegan, jantan dan kaku. 

                                         

Gambar 2.30 Contoh huruf berkait balok (Egyptyan) 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 29 

 

g. Huruf Hias (Decorative) 

Bukan termasuk huruf teks sehingga sangat tidak tepat jika digunakan 

teks panjang, lebih cocok untuk satu kata atau judul yang pendek. 

 

 

 

Gambar 2.31 Contoh huruf Decorative 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 30 

2.9  Warna  

 Warna adalah salah satu elemen terpenting dalam desain. Pilihan dan 

manajemen warna sangat erat kaitannya dengan peran “corporate colour” dalam 

branding perusahaan. GSM mengatur warna logo secara luas untuk melengkapi 

seluruh identitas termasuk arti warna, kualitas warna, komposisi warna, transisi 

warna, urutan warna, warna huruf, jenis warna pada media cetak dan digital, 

penggunaan logo pada bidang berwana dan sebagainya. (Kartika, J. D., & Wijaya, 

R. S., 2014: 34-35). 

Abcde 

ABCDEFG 
Jokerman 
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Tabel 2.1 Arti positif dan arti negatif dari warna 

          Warna            Arti positif      Arti negatif 

Merah 

 

 

 

 

 

Kekuatan, energi, kehangatan, cinta, 

persahabatan, api kegairahan, kecepatan, 

kepemimpinan, kepriaan, darah, 

sosialisme, musim panas, musim gugur, 

berhenti, hormat, planet Mars, namun 

warna merah bisa berubah artinya bila 

dipadukan dengan warna lain. Merah 

dipadukan dengan hijau, maka akan 

menjadi simbol natal. Merah jika 

dikombinasikan dengan warna putih, 

akan memiliki arti ‘bahagia’ di budaya 

timur (dilihat dari Eropa). 

Nafsu, 

penyerangan, 

kesombogan , 

ambisi, 

peperangan, 

kemarahan, 

revolusi, 

sosialisme, 

kemunisme,  

kekerasan dalam 

politik  

 

Merah muda Musim semi, hadiah, penghargaan, 

kekaguman, simpati, kesehatan cinta, 

bulan juni, pernikahan, waita (feminin), 

keremajaan 

Homoseksualitas, 

biseksualitas, 

kelemahan, 

kekurangan, naïf 

orange Kehangatan, semangat, keseimbangan, 

ceria, hinduisme, budhisme, energi, 

panas, api antusiasme, kecerahan, 

keceriaan, musim gugur, keinginan, 

sagitarius, bulan september 

 

 

Meminta,  bahaya, 

mencari, 

perhatian, 

penyerangan, 

kesombongan, 

berlebihan, terlalu 

emosi, peringatan,  

Kuning 

 

 

 

 

 

Kekayaan, emas, sinar, kehidupan, 

matahari, keberuntungan, sukacita, 

kebahagiaan, bumi, optimism, 

kecerdasan, idealisme, kemakmuran, 

musim panas, pengharapan, udara, 

liberalism, feminine, keceriaan, 

persahabatan, (Taurus, leo) Zodiak, 

penipuan keberanian, (April, 

September) bulan  

Cemburu, iri hati, 

tidak jujur, resiko, 

sakit, penakut, 

bahaya, 

kelemahan, 

serakah 
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Hijau Stabil, alam, lingkungan, santai, subur, 

alami, musim semi, muda, 

keberuntungan, kemakmuran, 

bersemangat, dermawan, pergi, rumput, 

hidup abadi, udar, bumi, ketulusan, 

pengharapan, cancer (zodiak), 

pembaharuan, kelimpahan, 

pertumbuhan, kesehatan, 

kesetimbangan, harmoni, stabilitas, 

simbol agama Islam, Agustus (bulan) 

Cemburu, nasib 

buruk, iri, dengki, 

menyerang, tidak 

berpengalaman, iri 

hati, nasib 

malang, 

memalukan, sakit, 

korupsi, serakah 

Biru 

 

Kepercayaan, awan, air, setia, damai, 

kesejukkan, percaya diri, keamanan, 

laut, langit, harmoni, kelembutan, 

kehebatan, es, loyalitas, dapat 

diandalkan, koservatisme, kebersihan, 

teknologi, musim salju, idealism, 

sentosa, udara, kebijaksanaan, kekuatan, 

ketahanan, cahaya, persahabatan, 

kebangsawanan, keluhuran, kebenaran, 

kasih, bumi (planet), (virgo, pisces, 

aquarius) zodiak, (Juli, Februari) bulan   

Sedih, dingin, 

depresi 

 

Ungu  Bangsawan, spiritual, kreatifitas, 

kemakmuran, sensual, upacara, 

bijaksana, pencerahan, berlebihan, 

kebanggaan, kekayaan, romantisme, 

kenikmatan, (Mei, November) bulan, 

Libra (zodiak) 

Sombong, 

angkuh, kejam, 

kasar, duka, cita, 

iri, sensual, 

misteri, 

berlebihan, 

penggal, najis, 

bigung, homo, 

membubuhi 

Cokelat  Tanah, bumi, netral, hangat, 

perlindungan, tenang, kedalaman, 

organism, alamiah, kekayaan, 

kesederhanaan, stabilitas, tradisi, 

(oktober, capricornus, scorpio) zodiak, 

keutuhan, kemantapan, kesederhanaan, 

persahabatan, dapat diandalkan 

Tumpul, kotor, 

bosan, tidak 

sesuai zaman, 

kekasaran, 

kebodohan,berat, 

kemiskinan 

Abu-abu Modern, cerdas, bersih, kokoh, 

intelektual, keagungan, sederhana, rasa 

hormat, stabil, tajam, bijak, emosi kuat, 

netral, formalitas, bulan Maret 

Sedih, bosan, 

ketinggalan 

zaman, rontok, 

emosi kuat, tua 

renta, bodoh, 

perkabung, agung, 

netral, formalitas, 
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bulan maret,  

Hitam  Kokoh, anggun, misteri, mewah, 

modern, canggih, formal, makmur, style, 

seks, serius, Januari 

Sesal, marah, 

kematian, setan, 

takut, anonim, 

sedih, kuno, 

berontak, penggal 

Putih  Disiplin, suci, bersih, damai, kebaikan, 

pemujaan, kemurnian, salju, polos, 

kemudahan, sederhana, kerendahan hati, 

kekuatan, rumah sakit, udara, api, 

kematian, pengharapan, (aries, princes) 

zodiak, bulan januari,  steril 

Hampa, kematian, 

menyerah, 

penakut, tidak 

berimajinasi  

Sumber: Eko Nugroho, M., 2008: 36 

Pada budaya Asia, warna kuning memiliki arti kerajaan, sedangkan di 

budaya barat warna kerajaan biasanya adalah ungu, di Cina, warna merah diwarnai 

dengan perayaan, keberuntungan, dan kemakmuran. Di Eropa warna justru banyak 

terkait dengan partai politik. Warna biru memiliki arti positif di berbagai dunia, 

sedangkan warna hitam memiliki arti negatif di berbagai budaya. penelitian 

menunjukkan bahwa merah dapat menghasilkan denyut jantung, tekanan darah, 

juga dapat mengakibatkan seseorang menjadi lapar.  

Warna diyakini mempunyai dampak psikologis terhadap manusia. Dampak 

tersebut dapat dipandang berbagai macam aspek, baik aspek panca indera, aspek 

budaya, dan lain-lain. Berikut ini dijelaskan rasa terhadap warna 

a. Warna netral, adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian 

warna atau dengan kata lain bukan merupakan warna primer maupun 

sekunder. Warna ini merupakan campuran ketiga komponen warna 

sekaligus, tetapi komposisinya tidak tepat dan sama. 
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b. Warna kontras, adalah warna yang berkesan berlawanan satu dengan 

yang lainnya. Warna kontras bisa didapatkan dari warna yang 

bersebrangan terdiri atas warna primer dan sekunder. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan pula membentuk kontras warna dengan 

mengolah nilai ataupun kemurnian warna. Contoh warna kontras adalah 

merah dengan hijau, kuning dengan ungu, dan biru dengan jingga.  

c. Warna panas, adalah kelompok warna dealam rentang setengah 

lingkaran didalam warna lingkaran mulai dari merah hingga kuning. 

Warna ini menjadi simbol, riang, semangat, marah, dan sebagainya. 

Warna panas mengesankan jarak yang dekat. Tetapi justru barang yang 

mempunyai warna panas ini radiasi panasnya kecil. 

d. Warna dingin, adalah kelompok warna dalam menarik setengah 

lingkaran di dalam lingkaran warna hijau hingga ungu. Warna ini 

menjadi simbol kelembutan, sejuk, nyaman, dan sebagainya. Warna 

sejuk mengesankan jarak yang jauh. Tetapi justru barang yang 

mempunyai warna dingin ini radiasi panasnya besar. (Eko Nugroho, M., 

2008: 35-36). 

e. Ilustrasi atau fotografi  

Sebuah merek dapat dilengkapi dengan gaya ilustrasi atau fotografi 

tertentu sesuai dengan karakter merek tersebut dan mendukung 

kampanye pemasaran yang dilakukan. Pilihan gaya (teknik, 

pencahayaan, objek, atau, elemen grafis lainnya) menjadi penting 

dalam konsistensi desain dan aplikasinya. 

f. Pola dan tekstur 



38 

 

 

Pola digunakan dalam bidang 2 dimensi sebagai elemen grafis yang 

memiliki kepribadian dengan konsep atau bentuk logo yang bertujuan 

untuk memperkuat karakteristik dan mempermudah penyampaian 

informasi. Tekstur digunakan pada bidang 3 dimensi untuk efek 

tertentu, misal jenis kertas yang digunakan memiliki permukaan yang 

halus atau mirip anyaman dan kayu, atau bergelombang. Pola dan 

tekstur merupakan detail yang dihasilkan dari kombinasi bahan dengan 

teknik cetak. Selain stationery dan kemasan, aplikasi tekstur juga dapat 

digunakan untuk merancang ruang display sebagai bagian dari 

identitas. 

g. Material 

Ketika mengembangkan aplikasi 2 dimensi dan 3 dimensi, pemilihan 

material harus diperhatikan, misalnya penggunaan bahan daur ulang 

yang ramah lingkungan sesuai pesan merek untuk melestarikan 

kehidupan di bumi. Material harus selaras dengan adaptasi aplikasi 

pada berbagai media. Berbagai pilihan material seperti: kertas, kayu, 

plastik, kaca, gabus, dan elemen lainnya dapat digunakan sesuai 

konsep dan kreativitas. (Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., 2014: 35-36). 

2.10 Unsur-unsur desain  

Ada beberapa unsur visual menurut Supriyono, R., (2010: 57-85) yang 

perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mendesain. Ibarat ingin menjadi juru 

masak, seharusnya mengenal bahan dan bumbu masakan kemudian tahu cara 

meramu dan mengolahnya menjadi sajian makanan yang lezat dan bisa dinikmati 

oleh orang banyak. Belajar desain komunikasi visual terlebih dahulu perlu 
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mengenal materi-materi dasar dan tahu cara penataannya sehingga bisa 

menghasilkan komposisi desain yang harmonis, menarik, komunikatif, dan 

menyenangkan pembaca.  

Elemen-elemen desain berikut sebenarnya sudah tidak asing lagi di mata 

kita, hampir setiap hari kita jumpai, dan telah banyak diuraikan dalam buku-buku 

seni rupa, yaitu: garis (line), bidang (shape), warna (color), gelap-terang (value), 

tekstur (texture), ukuran (size) 

a. Garis (line) 

Secara sederhana, garis bisa diartikan sebagai jejak dari suatu benda. 

Ketika akan menggoreskan alat tulis atau menggerakkan mouse 

komputer, dan gerakan itu meninggalkan jejak, maka jejak tersebut 

disebut garis. Garis tidak memiliki kedalaman (depth), hanya memiliki 

ketebalan dan panjang. Oleh karena itu, garis disebut elemen satu 

dimensi. 

Garis lurus memiliki kesan kaku dan formal. Garis lengkung memberi 

kesan lembut dan tidak kaku. Garis zig-zag terkesan keras dan 

dinamis. Garis tidak beraturan memiliki kesan fleksibel dan tidak 

formal. Berbagai macam garis tersebut bisa digunakan untuk 

mempresentasikan citra produk, jasa, organisasi. 
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Gambar 2.32 Contoh garis lurus, bergelombang, zig-zag, dan tidak beraturan 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 58 

 

Arah garis juga bisa diatur sesuai dengan citra atau mood yang 

diinginkan. Perhatikan beberapa contoh garis pada gambar 2.40. Garis-

garis horizontal memiliki kesan pasif, tenang, dan damai. Sedangkan 

garis-garis vertikal memiliki kesan stabil, gagah dan elegan, sementara 

garis-garis diagonal memiliki kesan aktif, dinamis, bergerak dan 

menarik perhatian. 

. 
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Gambar 2.33 Contoh garis penggunaan garis pada halaman majalah untuk 

mempermudah pembaca menemukan informasi  

Sumber: Supriyono, R., 2010: 60 
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Gambar 2.34 Garis-garis lengkung tidak beraturan digunakan untuk membangun 

image informal dan menarik perhatian 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 61 

 

 

Gambar 2.35 Susunan huruf yang membentuk garis vertikal, bergelombang, 

lengkung, dan diagonal 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 62 

 

Gambar 2.36 Pada iklan telkomsel ini terdapat teks yang bisa dimaknai sebagai 

garis sekaligus dibaca isinya 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 62 
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Garis dalam pemahaman semiotika memiliki arti lebih luas lagi, tidak 

selalu yang tergores di atas kertas. Deretan tiang lampu, kerangka 

jembatan, kolom-kolom arsitektur, dan deretan pohon di hutan, juga 

bisa dimaknai sebagai garis. Dengan demikian, desain komunikasi 

visual memiliki media tidak terbatas. Kondisi dan situasi lingkungan 

bisa direspon sebagai media. (Supriyono, R., 2010: 63). 

Penggunaan garis perlu diperhitungkan secara cermat sehingga tidak 

terkesan dipaksakan. Tujuan dari desain komunikasi visual adalah 

untuk menyajikan informasi, baik verbal maupun visual, agar bisa bisa 

ditangkap oleh pembaca dengan mudah, menarik, dan menyenangkan 

sekaligus mengesankan. (Supriyono, R., 2010: 64). 

b. Bidang (shape) 

Elemen grafis yang kedua adalah bidang (shape). Segala bentuk 

apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar disebut bidang. Bidang 

bisa berupa bentuk-bentuk geometris (lingkaran, segitiga, segiempat, 

elips, setengah lingkaran, dan sebagainya) dan bentuk-bentuk yang 

tidak beraturan. Bidang geometris memiliki kesan formal atau 

sebaliknya. Bidang-bidang non-geometris atau tidak berturan memiliki 

kesan tidak formal, santai dan dinamis.  

 



44 

 

 

Gambar 2.37 Bidang Geometris (atas) dan tidak beraturan (bawah), memiliki citra 

formal dan informal 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 67 

 

 

Gambar 2.38 Bidang tidak beraturan sebagai ilustrasi poster, menciptakan kesan 

santai, dinamis, dan tidak formal  

Sumber: Supriyono, R., 2010: 67 

 

Pengertian bidang dalam desain grafis tidak sebatas itu saja. Bidang 

kosong (blank space) diantara elemen-elemen visual dan space yang 

mengelilingi foto, bisa disebut sebagai bidang, elemen desain, seperti 

halnya warna, garis, bentuk, dan sebagainya.  

Untuk menambah kenyamanan baca, bisa diatur jarak antara judul 

dengan margin atas, jarak antara text dengan foto, atau mengatur blank 

space yang mengelilingi judul, foto, ilustrasi, dan unsur visual lainnya 

sehingga terasa nyaman, dan tidak berdesakan. 
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Sama seperti garis, pemberian blank space dimasukkan untuk 

menambah kenyamanan baca (legibility) dan menimbulkan minat 

membaca. Secara visual, text atau ilustrasi yang dikelilingi blank space 

akan lebih nyaman dilihat dan tampak lebih menonjol. Perhatikan 

penggunaan blank space pada desain halaman majalah 

berikut.(Supriyono, R., 2010: 68) 

Bidang artistik bisa dimanfaatkan sebagai ilustrasi atau bidang elemen 

desain. Persoalannya adalah seberapa peka orang melihat alam benda 

di sekelilingnya. Berikut adalah beberapa contoh untuk memberi 

gambaran tentang bidang.  

 

Gambar 2.39 Deretan bidang cat dilihat sebagai bidang lingkaran 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 69 
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Gambar 2.40 Bagian dari benda 3 dimensi bisa diartikan sebagai bidang 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 69 

 

c. Warna (color) 

Salah satu elemen visual bisa dengan mudah menarik perhatian 

pembaca adalah warna. Jika bisa menggunakan dengan tepat, warna 

bisa membantu menciptakan mood dan membuat teks lebih berbicara. 

Warna-warna kuat dan kontras bisa memberi kesan dinamis, cenderung 

meriah. Perhatikan contoh-contoh berikut.  

 

Gambar 2.41 Warna-warna kuat dan kontras pada perwajahan majalah remaja 

untuk citra dinamis 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 70 
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Gambar 2.42 Warna-warna panas yang dominan bisa menciptakan harmoni yang 

ceria dan menyenangkan  

Sumber: Supriyono, R., 2010: 71 

 

Kekuatan warna sangat dipengaruhi oleh background. Bentuk-bentuk 

segi empat berikut mempunyai ukuran dan warna yang sama (merah), 

dengan pemberian warna yang berbeda pada background sehingga 

terjadi efek kontras yang berlainan. 

 

Gambar 2.43 Warna background bisa mempengaruhi warna foreground 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 71 

Jika diperhatikan bidang merah diatas warna hitam tampak lebih besar 

dibandingkan yang lain. Dalam seni rupa, warna bisa dilihat dari 3 

dimensi, yaitu:  
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a. Hue – pembagian warna berdasasrkan nama-nama warna, seperti 

merah, biru, hijau, kuning, dan seterusnya.  

b.  Value – terang-gelapnya warna. 

c. Intensity – tingkat kemurnian dan kejernihan warna 

Berdasarkan Hue (dibaca: hju), warna dipisahkan menjadi 3 golongan, 

yaitu 

a. Warna primer (primary colors) terdiri dari merah, kuning, dan biru 

b. Warna sekunder (secondary colors), merupakan campuran 2 warna 

primer dengan perbandingan seimbang (1:1), menghasilkan warna 

oranye (merah + kuning), hijau (kuning + biru), dan ungu (biru + 

merah). Jika warna primer dicampur warna sekunder akan terjadi 

warna-warna tersier (tertiary colors), yaitu kuning- oranye, merah-

oranye, merah-ungu, biru-ungu, biru-hijau, dan kuning-hijau.  

 

Gambar 2.44 Lingkaran warna (color wheel) 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 73 

Jika disusun melingkar, warna-warna tersebut membentuk lingkaran 

warna (color wheel) seperti gambar 2.58. 
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Warna dalam seni rupa berbeda dengan sistem warna yang digunakan 

di percetakan (cetak offset). Di percetakan hanya terdapat 4 warna 

pokok yang dikenal dengan sebutan CMYK, kependekkan dari Cyan 

(light blue), Magenta (pinky red), Yellow, dan black. Warna merah 

dihasilkan dengan mencampurkan tinta Yellow (100%) dan Cyan 

(100%). Aneka macam warna yang terdapat dalam foto adalah 

merupakan hasil campuran dari 4 warna CMYK. 

 

Gambar 2.45 Warna tinta cetak offset, dikenal dengan CMYK (Cyan, Magenta, 

Yellow, Black) 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 74 

 

Secara visual warna bisa dibagi menjadi 2 golongan, yaitu warna 

dingin dan warna panas. Warna-warna dingin, seperti hijau-biru, biru-

ungu, dan ungu bisa menjadi kesan pasif, statis, kalem, damai dan 

secara umum kurang mencolok. Sebaliknya, warna-warna panas, 

seperti merah, merah-oranye, oranye, kuning-oranye, kuning, kuning-

hijau dan merah-ungu memiliki kesan hangat, dinamis, aktif dan 

mengundang perhatian. Mood atau image yang dipancarkan warna-
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warna tertentu bisa digunakan untuk memperkuat isi atau pesan. 

(Supriyono, R., 2010: 74) 

 

 

Gambar 2.46 Warna hijau (Y 100%, C 100%), hijau muda (Y 20%, C 20%) dan 

hijau tua Y 100%, C 100%, K 30%) 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 77 

 

d. Gelap-terang (value) 

Perbedaan nilai gelap-terang dalam desain grafis disebut value. Salah 

satu cara untuk menciptakan kemudahan baca adalah dengan 

menyusun unsur-unsur visual secara gelap-terang, dan sangat 

dipengaruhi oleh background dan elemen-elemen disekitarnya. 
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Gambar 2.47 Kontras gelap-terang memilki gaya nilai keterbacaan tinggi 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 78 

Pada desain yang dicetak hitam-putih, nilai gelap terang ditentukan 

oleh tingkat gradasi hitam- (abu-abu)-putih. Hitam adalah warna paling 

gelap, dan putih adalah warna paling terang. Antara hitam dan putih 

terdapat banyak tone abu-abu. Jika menggunakan computer, warna 

hitam bisa dimudahkan menjadi abu-abu tua (90%, 80%)., abu-abu 

sedang (50%, 40%), dan abu-abu muda (20%, 15%, 7%). (Supriyono, 

R., 2010: 80) 

 

Gambar 2.48 Gradasi warna hitam-putih 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 80 

e. Tekstur (texture)  

Tekstur adalah nilai raba atau halus-kasarnya suatu permukaan benda. 

Jika meraba batu candi, bisa dirasakan adanya tekstur kasar. Hal ini 

berbeda dengan meraba permukaan kaca yamg memiliki tekstur halus. 

(Supriyono, R., 2010: 80) 
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Gambar 2.49 Kartu nama menggunakan media bertekstur kasar 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 82 

 

Banyak cara untuk membuat tekstur, salah satunya yang ada di alam 

raya ini. Sebagai contoh, kulit kayu, anyaman bambu, batu candi, 

hamparan pasir di pantai, dan benda-benda alam lainnya. Seseorang 

tinggal memotret benda tersebut untuk dijadikan background halaman 

brosur, misalnya. (Supriyono, R., 2010: 83) 

f. Ukuran (size) 

Besar-kecilnya elemen visual perlu diperhitungkan secara cermat 

sehingga desain komunikasi visual memiliki nilai kemudahan baca 

(legibility) yang tinggi. Langkah pertama untuk mempermudah 

penyusunan elemen-elemen desain adalah dengan membuat skala 

prioritas (visual hierarcy). Tulis semua informasi yang ingin 

disampaikan. Besar-kecilnya huruf untuk judul, sub judul, teks, 

ataupun foto perlu diperhitungkan. Sehingga bisa mempermudah 

pembaca menemukan informasi. 
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Gambar 2.50 Hierarki visual yang baik, pembaca mudah menemukan teks mana 

yang perlu dibaca pertama, kedua, dan seterusnya (Poster karya Herb Lubalin)  

Sumber: Supriyono, R., 2010: 86 

2.11  Prinsip-prinsip Desain Komunikasi Visual 

Ada beberapa prinsip layout menurut Supriyono, R., (2010: 86-98). Rumus 

klasik ini perlu dipahami karena cukup efektif sebagai panduan kerja maupun 

konsep desain. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan atau balance adalah pembagian sama berat, baik secara 

visual maupun optik. Komposisi desain dapat dikatakan seimbang 

apabila objek di bagian kiri dan kanan terkesan sama berat. Ada 2 

pendekatan untuk menciptakan balance. Pertama dengan membagi 

sama berat kiri-kanan atau atas-bawah secara simetris atau setara, 

disebut keseimbangan formal (formal balance).  
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Gambar 2.51 Keseimbangan formal (formal balance) 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 88 

Keseimbangan kedua adalah keseimbangan asimetris (informal 

balance), yaitu penyusunan elemen-elemen desain yang tidak sama 

atara sisi kanan dan sisi kiri namun terasa seimbang. Beberapa elemen 

kecil di satu sisi bisa diimbangi dengan satu objek besar di sisi lain 

sehingga terasa imbang. Seperti ukuran, warna, value, bidang, dan 

tekstur dan tekstur dengan memperhitungkan bobot visualnya. 

Perhatikan gambar 2.55, meskipun tidak simetris namun terasa 

seimbang. 
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Gambar 2.52. Keseimbangan asimetris pada iklan Media Indonesia 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 89 

 

b. Tekanan (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 berbagai 

cara, antara lain dengan menggunakan warna mencolok, ukuran foto 

atau ilustrasi dibuat paling besar, menggunakan huruf sans serif ukuran 

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

Informasi yang dianggap paling penting ini harus pertama kali merebut 

perhatian pembaca. 

Dalam seni rupa, khususnya desain komunikasi visual, dikenal istilah 

focal point juga sering disebut center of interest, pusat perhatian. Ada 

beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menonjolkan elemen visual 

dalam karya desain, yaitu sebagai berikut. 
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1. Kontras 

Focal point bisa diciptakan dengan teknik kontras, yaitu dengan 

objek yang dianggap paling penting dibuat berbeda dengan 

elemen-elemen lainnya. Sebagai contoh, jika elemen-elemen lain 

rebah (horizontal) maka elemen yang akan ditojolkan dibuat tegak 

(vertikal). Jika semua bidang berwarna dingin maka bidang 

berwarna panas akan tampak menonjol. Objek yang akan diberi 

warna mencolok pun akan menjadi center of interest ketika objek-

objek di sekelilingnya hitam-putih atau monochrome. Perhatikan 

contoh-contoh berikut. 

 

Gambar 2.53 Garis vertikal tampak paling mencuat karena garis-garis lainnya 

dalam posisi rebah atau horizontal 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 90 
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Gambar 2.54. Figur anak muda mengenakan pakaian blue-jean menjadi point of 

interest karena kontras dengan sosok-sosok di belakangnya (Karya Rakhmat S) 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 91 

 

2. Isolasi objek 

Focal point juga bisa diciptakan dengan cara memisahkan objek 

dari kumpulan objek-objek yang lain. Secara visual, objek yang 

terisolasi akan lebih menarik perhatian. 

 

Gambar 2.55. Objek yang terpisah dari objek lainnya lebih menarik perhatian 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 92 

 

3. Penempatan objek 
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Objek yang ditempatkan di tengah bidang akan menjadi focal 

point. Objek yang ditempatkan pada titik pusat garis perspektif 

juga akan menjadi fokus perhatian. Dalam karya desain 

komunikasi visual, khususnya desain komunikasi visual, 

khususnya desain publikasi, perlu ada satu aksentuasi atau 

penonjolan salah satu elemen dengan tujuan menarik perhatian 

pembaca. Elemen kunci ini sering disebut sebagai stopping power 

atau eye-catcher karena tugasnya memang menghentikan pembaca 

dari aktifitasnya. 

 

Gambar 2.56. Peletakan objek di tengah bidang atau pada titik lenyap lebih 

menarik perhatian 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 92 
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Gambar 2.57. Stopping power pada iklan Wacoal 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 93 

 

Satu elemen akan tampak mencuat apabila suatu elemen memiliki 

perbedaan dengan elemen visual yang lain. Jika semua elemen 

berwarna dingin maka satu elemen panas akan mencuat. Foto kecil 

bisa pula menjadi focal point  jika dikelilingi bidang kosong. 

 

Gambar 2.58. Ilustrasi yang dikelilingi bidang kosong tampak dominan 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 94 

c. Irama (rhythm) 
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Irama adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun elemen-

elemen visual secara berulang-ulang. Irama visual dalam desain grafis 

bisa 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. 

 

 

Gambar 2.59. Repetisi batang kayu, fotografi karya Rudi Torunski 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 95 

Penyusunan elemen-elemen visual dengan interval yang teratur bisa 

menciptakan kesan lembut dan statis. Sebaliknya, pergantian ukuran, 

jarak, dan posisi elemen bisa menciptakan suasana riang, dinamis dan 

tidak monoton. Repetisi bisa menciptakan kesatuan dan meningkatkan 

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

ada variasi, menjadikan desain terasa monoton dan membosankan. 
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Gambar 2.60. Penataan foto dengan variasi ukuran, arah, dan posisi, memberi 

kesan dinamis dan tidak membosankan 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 97 

 

d. Kesatuan (Unity) 

Prinsip terakhir dari desain komunikasi visual adalah kesatuan. Desain 

dikatakan menyatu menyatu apabila secara keseluruhan tampak 

harmonis, ada kesatuan antara tipografi, ilustrasi, warna dan unsur-

unsur desain lainnya. Menciptakan kesatuan pada desain yang hanya 

memiliki satu muka, seperti iklan, relatif lebih mudah dibandingkan 

bentuk buku atau folder yang memiliki beberapa halaman. Pada desain 

majalah atau buku, kesatuan bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. 

1. Mengulang warna, bidang, garis, grid atau elemen yang sama pada 

setiap halaman 

2. Menyeragamkan jenis huruf untuk judul, body text, dan caption. 

3. Menggunakan unsur-unsur visual yang memiliki kesamaan warna, 

tema atau bentuk. 
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4. Gunakan salah satu atau dua jenis huruf dengan variasi ukuran dan 

style (bold, italic, dan sebagainya).  

 

Gambar 2.61 Kesatuan dibangun dengan warna dan jenis huruf serta layout yang 

konsisten 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 98 

2.12 Stationery Kit  

 Perusahaan atau organisasi yang terkenal umumnya memiliki perangkat 

bisnis yang disebut stationery kit. Perangkat ini terdiri kartu nama (bussines card), 

kop surat (letter head), dan amplop (envelope). Di era informasi global saat ini, 

stationery kit masih dianggap efektif dan esensial untuk mempromosikan 

perusahaan atau organisasi. (Supriyono, R., 2010: 115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.1  Kop surat dan amplop 
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 Kop surat dan amplop berfungsi memperkenalkan dan mempromosikan 

perusahaan, memuat nama perusahaan, memuat nama perusahaan, logo, alamat, 

telepon, fax, e-mail, dan alamat website. Jika desain kurang meyakinkan justru 

bisa menurunkan perusahaan. Kop surat dan amplop merupakan satu pasangan. 

Oleh karena itu, keduanya harus memiliki unsur-unsur visual yang konsisten. 

(Supriyono, R., 2010: 122) 

 

Gambar 2.62 Contoh amplop dan kop surat 

Sumber: Supriyono, R., 2010: 125 

 

 

2.13 Brosur 
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 Media ini hampir mirip dengan flyer. Perbedaan flyer dengan media ini 

terdapat pada bentukny dan jumlah halaman. Dengan jumlah halaman itu, brosur 

bisa memuat informasi yang lebih banyak dibanding flyer. Brosur menjadi syarat 

wajib bagi perusahaan yang menjual produk-produknya yang bisa menawarkan 

dan menginfomasikan produk dengan terperinci, baik kelebihan produk, 

keuntungan menggunakan produk tersebut, bentuk fisik, warna, dan ukuran 

produk serta bisa dibawa kemana-mana. Karena sifat brosur untuk dibawa dan 

disimpan, hal ini memungkinkan audiens membaca berulang kali. (Ardhi, Y., 

2013: 18-19) 

 

Gambar 2.63 Contoh brosur 

Sumber: Ardhi, Y., 2013: 18 

2.14  X-Banner 
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 X-Banner adalah media promosi yang bisa diletakkan di mana saja, bisa di 

depan suatu event untuk menjelaskan event yang sedang berlangsung di depan 

suatu stand dan tidak menggunakan banyak tempat serta di tempatkan 

dikeramaian yang sedang dilalui orang untuk mencuri audiens. Selain itu banner 

adalah media yang mudah dibongkar pasang kemudian dipindahkan ke lokasi 

lainnya. Untuk menggunakan x-banner dengan baik perlu mempertimbangkan 

beberapa hal, yaitu jenis, ukuran, desain, dan penempatannya. (Ardhi, Y., 2013: 

58) 

 

Gambar 2.64 Contoh mini banner, roll banner, dan x-banner 

Sumber: Ardhi, Y., 2013: 59 
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2.15  Metode Meredesain 

Penelitian adalah penemuan bersama saat kita mendapat wawasan yang 

bisa digunakan sebagai bahan refleksi dan intropeksi untuk menjadi lebih baik. 

Dalam perancangan identitas baru atau redesain, hal yang harus kita perhatikan 

adalah: 

a. Nama perusahaan  

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam member nama perusahaan, 

khususnya berhubungan dengan arti, tata bahasa, kemudahan 

membaca, dan kemiripan dengan perusahaan lain. Untuk perusahaan 

yang sudah resmi berbentuk badan hukum, sangatlah penting 

menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Nama merek  

Pemberian nama merek perlu mempertimbangkan beberapa factor, 

seperti penggunaan bahasa nasional atau asing, arti nama, karakter 

nama, dan kemudahan penggunaan nama. Selain itu, perlu diteliti 

apakah terdapat kemiripan nama, tulisan, pelafalan, konsep, dan visual 

merek lain dalam kelas yang berhubungan. 

c. Faktor internal 

Pemahaman akan proses bisnis internal secara keseluruhan mulai dari 

visi-misi, strategi, budaya, proses produksi sampai distribusi, dan 

barang atau jasa yang dihasilkan sangat dibutuhkan dalam 

proseperancangan agar identitas sesuai dengan karakter perusahaan. 

Pemahaman ini dapat dilakukan dengan wawancara atau diskusi 

kelompok. 
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d. Faktor eksetrnal 

Pemahaman faktor eksternal akan berpengaruh, seperti karakteristik 

pelanggan, tren yang berkembang, competitor, dan sebagainya, sangat 

dibutuhkan agar perusahaan bisa bersaing dalam pasar baik dalam 

skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pemahaman ini 

didukung dengan data riset dan analisis pasar yang ada hubungannya. 

e. Feng shui 

Feng shui adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari 

keharmonisan antara kehidupan manusia dan alam. Feng shui dapat 

diaplikasikan pada banyak bidang, mulai dari arsitektur, interior, logo, 

dan sebagainya. Dalam kaitanya dengan perancangan logo, feng shui 

berperan menentukan beberapa hal penting, seperti pemilihan nama 

baik usaha, analisis hubungan unsur kunci seorang dengan bidang 

usaha yang dikerjakan, perancangan logo yang sesuai dengan elemen 

bisnis, hingga rekomendasi waktu yang terbaik untuk kelahiran 

perusahaan baru dan peresmian perjanjian binis atau grand launching. 

(Kartika, J. D., & Wijaya, R. S., SSn, 2014: 27-29). 

2.16 Visi dan Misi Wapand  

Ada juga visi dan misi dari perusahaan resto wapand ini, yaitu: 

Visi 

- Menyajikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 

menu makanan Cina dan Jawa serta minuman yang bahan bakunya 

menjadi standart islam. 
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Misi 

- Menawarkan menu makanan dan minuman dengan harga 

terjangkau 

- Siap menerima pemesanan dari konsumen untuk acara ijab qabul, 

resepsi pernikahan, dan acara keluarga lainnya.  

2.17 Teori analisa SWOT 

 Menurut Rangkuti dalam Marimin (2004: 58) analisa SWOT adalah suatu 

cara untuk mengidentifikasi berbagai factor secara sistematis dalam rangka 

merumuskan strategi perusahaan. Dalam hal ini SWOT dipergunakan untuk 

mengevaluasi suatu hal dengan tujuan meninimumkan resiko yang akan timbul, 

dengan mengoptimalkan segi positif yang mendukung dan meminimalkan segi 

negatif yang akan menghambat keputusan perancangan yang diambil (Sarwono, J. 

d., 2007: 18). 

1. Strengh, untuk mengetahui kekuatan dan keunggulanjasa dan produk 

dibanding kompetitor. Dalam hal ini, bisa diartikan sebagai kondisi 

yang menguntungkan perusahaan tersebut. 

2. Weakness, untuk mengetahui kelemahan jasa dan produk dibanding 

kompetitor. Dalam hal ini, kelemahan bisa diartikan sebagai suatu 

kondisi yang merugikan perusahaan. 

3. Opportunity, untuk mengetahui peluang pasar. Dalam hal ini diartikan 

sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan, namun jika 

tidak diambil bisa merugikan atau sebaliknya. 

4. Threats, untuk mengetahui apa yang menjadi ancaman terhadap jasa 

dan produk yang ditawarkan. 



69 

 

 

 

2.18 Definisi Restoran 

 Istilah resto berasal dari Prancis pada abad ke-16 dan berakhir pada abad 

ke-18. Pada masa ini, resto diartikan sebagai ruang kecil yang diartikan sebagai 

ruang kecil di sebuah pondokan (tavern), tempat para pengunjung mengisi perut. 

Resto sendiri merupakan singkatan dari restoran. Menurut Marsum, (2010: 7) 

retoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang 

menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada kosumennya baik berupa 

makanan dan minuman. 

 Restoran menurut Sugiarto, E., & Sulartiningroom, S., SE, (2003: 77) 

restoran adalah suatu tempat yang identik dengan meja-meja yang tersusun rapi, 

dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan pelayanan 

para karyawan atau karyawati di sebuah restoran, berdentingnya bunyi-bunyian 

kecil karena persentuhan gelas-gelas kaca, porselin, menyebabkan suasana hidup 

di dalamnya. 

2.19 Peranan Restoran 

 Secara singkatnya restoran memiliki peranan sebagai berikut, diantaranya: 

a. Sebagai barometer kesjahteraan dan keamanan wilayah. Mengapa 

demikian, karena dengan banyaknya restoran dan maraknya pembeli, 

merupakan indikator bahwa tingkat ekonomi di wilayah tersebut cukup 

memadai, sehingga meningkatkan banyak orang makan-makan dengan 

keluarga atau teman di restoran. Dengan adanya restoran yang buka 

sampai jauh malam, suatu penanda keamanan yang baik, sehingga 

orang pun berani keluar malam atau pulang larut. 
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b. Sebagai petunjuk bahwa bisnis di wilayah tersebut berkembang baik 

karena restoran memerlukan hasil pertanian dan peternakan dalam 

jumlah signifikan (agrobisnis dan agro industri). Di samping itu, 

restoran juga menjadi pelaku dalam perputaran uang bank dan 

potensial untuk jasa-jasa perbankan. 

c. Sebagai penampung tenaga kerja setempat, sehingga ikut member 

andil dalam mengurangi angka pengangguran. 

d. Sebagai petunjuk akan tingkat selera dan wawasan masyarakat tentang 

makanan asing dan daerah, yang terwakili dalam menu-menu restoran. 

e. Sebagai sarana penunjang pariwisata yang sangat penting, sebagai 

restoran biasa atau restoran transit. Hal ini mempermudah turis dalam 

memperoleh makanan selama dalam perjalanan wisata. 

f. Restoran bisa berperan sebagai promosi bagi wilayah tersebut ke luar 

negeri, bila banyak turis yang sempat makan disitu sehingga membawa 

juga misi promosi bagi para calon turis di luar negeri yang 

merencanakan akan berkunjung. 

g. Restoran juga berperan sebagai tempat rapat-rapat penting para pejabat 

birokrasi pemerintahan, partai politik, dan lembaga organisasi massa 

yang memerlukan suasana ramah. 

Dengan demikian banyak peranan yang bisa dilakukan oleh restoran. Jika 

disimpulkan suatu restoran bisa memiliki multi-peran dan multi-kontribusi 

yang diperlukan tidak saja oleh konsumen biasa, tetapi juga pihak-pihak 

biasa. (Barjono P.H, N. J., 2005: 18-19) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Perancangan Penelitian 

Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

tujuan menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis 

data dari hasil penelitian tersebut. 

3.2 Jenis Penelitian  

Penelitian berdasarkan cara yang dipakai oleh peneliti, yaitu menggunakan 

penelitian kualitatif. Dibawah ini akan dijelaskan definisi jenis penelitian 

kualitatif 

3.2.1  Penelitian Kualitatif 

 Penelitian berdasarkan kualitas atau mutu. Jenis penelitian ini digunakan 

jika terdapat suatu masalah dan dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, 

termasuk menetukan media apa yang akan dirancang. Peneliti menggunakan 

metode tersebut untuk penyusunan bab 1 dan 2 saja. (Denzin, N. K., & S.Lincoln, 

Y., 2009:6). 

 Data kualitatif adalah data yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka, 

sehingga tidak bisa dihitung dan diukur. Contoh: data tentang selera, tingkah laku, 

dan sebagainya. Data kualitatif juga bisa disebut data kategorial. 

(Mangkuatmodjo, S., 2015: 9-13). 

 

 

 



72 

 

 

3.3       Teknik Pengumpulan data 

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan perancangan media 

promosi ini yang terbagi menjadi empat tahapan yaitu di antaranya: 

a. Wawancara:  

Wawancara yang dilakukan ini bermacam-macam. Yaitu: owner yang 

bernama Dr wahid Suyoso agar mengetahui sejarah, visi dan misi, 

semua definisi dari Wapand resto eduentainment dan lokasinya, 

owner kedua  bernama Yockie Septian Putra yang menjabat sebagai 

owner mulai tahun 2015 agar mengetahui situs website dan media 

sosial yang digunakan saat ini. 

b. Observasi:  

Objek yang diamati atau di observasi peneliti adalah jemis tipografi 

yang terpasasang di semua media promosi yang ada, tipografi di 

media cetak yang berada di dalam maupun di luar ruangan Wapand 

Resto Eduentaunment, kemudian logo akan diredesain seperti 

perusahaaan kuliner pada umumnya, sekaligus agar menandakan 

kuliner, tetapi tidak menggunakan tipografi yang sudah dipakai 

perusahan kuliner.  

c. Dokumentasi:  

Media yang sudah ditemukan oleh peneliti kemudian di foto sebagai 

dokumentasi, dan orang-orang yang ada hubunganya dengan 

didirikannya Wapand Resto diwawancarai untuk dianalisa sebagai 

dokumentasi.  
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Studi Pustaka, dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari 

berbagai literatur  

a. David Aaker dengan bukunya yang berjudul “Managing brand 

equity” tahun 1991,  

b. Dr. Ir. Eko Nugroho, M.Si dengan bukunya yang berjudul 

”pengenalan   teori warna” tahun 2008,  

c. Jessica Kartika Diana, S.Sn dan Rudyant Siswabto Wijaya, S.Sn 

dengan bukunya yang berjudul ”Logo visual asset development” 

tahun 2014,  

d. Buku dari Rustan yang berjudul mendesain logo tahun 2009,  

e. Soegiyarto Mangkuatmojo dengan judul bukunya statistik 

deskriptif tahun 2015,  

f. Norman K Denzin dan Yvona S. Lincoln dengan bukunya yang 

berjudul handbook of qualitative research tahun 2009,  

g. Wheller A dengan judul bukunya designing brand identity tahun 

2013,  

h. Yudha Ardhi dengan judul bukunya “merancang media promosi 

unik dan menarik tahun 2013 

i. Prof. Marimin tahun 2004 dengan bukunya berjudul “Teknik dan 

aplikasi pengambilan keputusan majemuk” 

j. Kusrianto Adi dengan judul bukunya pengantar tipografi tahun 

2010. 

k. Sarwono, Jonathan dan Hary Lubis dengan bukunya berjudul 

metode riset untuk desain komunikasi visual tahun 2007 
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l. Rakhmat Supriyono dengan judul bukunya Desain Komunikasi 

Visual tahun 2010 

m. Marsum tahun 2010 dengan judul bukunya restoran dan segala 

permasalahannya 

n. Barjono P.H dan kawan-kawanya dengan bukunya di tahun 2005 

dengan judul bukunya “ how to win customers in competitive 

market 

o. Buku berjudul Pengantar akomodasi dan restoran tahun 2003 karya 

Ir. Endar Sugiarto. MM dan Sri Sulartiningrum.  

p. Morissan tahun 2010 dengan bukunya yang berjudul Periklanan 

”komunikasi pemasaran terpadu” 

q. Sugiyono tahun 2015 dengan judul bukunya metode penelitian 

kuantitatif kualitatif dan R&D 

r. Hermawan Kertajaya tahun 2010 dengan judul bukunya berjudul 

“The official MIM academy coursebook: brand operation” 

Dan literatur berupa contoh Graphic Standart Manual dari situs 

https://www.brandhk.gov.hk. Untuk detail bahan pustaka yang digunakan dapat 

dilihat pada lampiran daftar pustaka.  

3.4 Data, Sumber Data, dan Tipe Data 

3.4.1  Data  

 Kata ‘‘data’’ berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“datum”, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam ilmu matematika, data bisa 

berarti sesuatu keterangan yang telah diketahui. Dalam ilmu komputer, data bisa 

berupa angka, kata-kata, citra, dan sebagainya. Selain dalam bentuk yang telah 

https://www.brandhk.gov.hk/
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disebutkan, data dapat berupa bentuk sinyal radio, citra digital, dan pola-pola laser 

di dalam compact disc (CD). 

Data adalah bahan atau material untuk melengkapi sebuah informasi. 

Dalam ilmu ekstasa, jelas keduanya terdapat perbedaan antara data dan informasi, 

di mana data adalah suatu hasil pengukuran yang tidak terorganisasi dan bila data 

itu terorganisasi maka data tersebut menjadi informasi 

3.4.2 Sumber data 

Data yang dibentuk ke dalam arsip dibedakan menjadi data internal dan 

data eksternal. Gambaran tentang kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut: 

3.4.2.1 Data Internal 

Data internal yaitu data yang berasal dari lingkungan sendiri. Seperti 

diketahui setiap perusahaan pasti melakukan pencatatan atas segala aktivitas yang 

dilakukannya. contoh: bidang keuangan, personalia, pembelian, produksi, dan 

penjualan.  

3.4.2.2 Data Eksternal 

Data eksternal yaitu data yang berasal dari luar lingkungan sendiri. Demi 

untuk kelancaran usahanya, setiap perusahaan memerlukan informasi yang berasal 

dari luar lingkungan perusahannya. Contoh: peraturan pemerintah, pasar, dan lain-

lain. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari sumbernya disebut data primer. 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Contoh: 

data peraturan pemerintah yang diambil dari koran, buku, atau internet. 

3.5  Menemukan Identitas 

 Sebuah identitas dapat diibaratkan wajah yang membuat kita dikenal dan 

diingat orang lain. Tanpa identitas, tidak akan ada ketertarikan untuk memahami 
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lebih lanjut. Dalam proses perancangan dan penggunaan, kerja sama optimal 

dalam menguraikan informasi sangatlah penting dalam membangun jaringan 

komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menentukan diferensiasi 

dalam kategori industri di pasar, dan menjadi inspirasi bagi setiap elemen dalam 

perusahaan. 

a. Komunikasi 

Identitas visual adalah jantung komunikasi sebuah merek. Lewat 

perpaduan strategi, kreatifitas, dan pertimbangan yang cermat, 

identitas dapat berperan tidak hanya sebagai wajah, tetapi organisme 

yang hidup. Peneliti bisa mempelajari faktor-faktor yang menjadi 

pemicu keputusan dalam setiap tahap yang dilalui konsumen, peneliti 

bisa kembali dan berhubungan lebih banyak lagi dengan pesan yang 

langsung mendalam, dan peneliti juga bisa membuat wajah berbeda 

atau khusus sesuai dengan tujuan dan tema yang dipilih. 

Identitas juga harus fleksibel bagi perubahan visual yang terjadi dari 

waktu ke waktu, dengan ketentuan bahwa selama sifat dan prinsip 

dasar identitas tidak berubah, maka perubahan iklan, update situs web, 

dan komponen luar lainnya akan tetap diterima baik oleh konsumen. 

b. Diferensiasi 

Setiap perusahaan mempunyai potensi yang menarik untuk 

dieksplorasi. Untuk menemukan ide dalam proses penciptaan identitas 

(wajah) perusahaan, seorang harus mengidentifikasikan fitur yang 

membuat perusahan menjadi berbeda, lalu menerjemahkan informasi 

tersebut ke dalam bentuk komunikasi visual yang memungkinkan 
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konsumen mengenali dan memahami ciri khas perusahaan. 

Diferensiasi sebagai bagian dari aspek identitas harus menyatu dalam 

bentuk yang mengkomunikasikan esensi dan keunikan perusahaan di 

antara yang lainnya dalam kategori industri yang ada hubungannya. 

Logo yang dirancang akan menjadi awal pertumbuhan baru sehingga 

harus mencerminkan visi dan karakter perusahaan yang 

menggunakannya. 

c. Inspirasi  

Setiap perusahaan berpotensi untuk sukses di masa depan. Meskipun 

belum terwujud, manusia berusaha dengan segala cara untuk 

mengubah harapan menjadi kenyataan. Desain logo yang dirancang 

sedemikian rupa akan memberi pengaruh positif terhadap apa yang 

akan terjadi di masa depan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa 

logo adalah doa yang tergambar. Itulah sebabnya karya desain harus 

dirancang seoptimal mungkin agar tampil dengan segala potensi 

terbaiknya, sehingga menjadi inspirasi secara terus menerus dan 

memberi nilai penuh dalam jangka panjang baik bagi pemilik, tenaga 

kerja, maupun konsumen yang berhubungan dengan perusahaan 

tersebut. Inspirasi tersebut juga bisa dituangkan dalam berbagai media 

pendukung, seperti penampilan karyawan, sistem penunjuk jalan, kartu 

nama, stand pameran, website dan sebagainya. Setelah mengetahui 

tujuan dan cara mencapainya, sangatlah penting untuk mengetahui 

siapa yang berperan dalam pencapaian tersebut. Pengembangan 

identitas bisa sederhana atau kompleks bergantung pada skala dan 
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parameter proyek yang dikerjakan. Akan tetapi prinsipnya, desain 

identitas adalah proses yang menyenangkan karena kita bisa 

mengeksplorasi bahkan menemukan hal-hal baru dalam bisnis dengan 

perjanjian penuh dengan menghasilkan kualitas terbaik. Inilah proses 

yang memungkinkan kita mendalami setiap peran yang terlibat dalam 

bisnis. Selain meningkatkan kualitas karya, penelitian juga 

meningkatkan kualitas pribadi.  

3.6  Target Penelitian 

Tempat terbaik untuk memulai penelitian adalah wawancara dengan 

mereka yang menjalankan bisnis perusahaan. Dalam sebuah penelitian, 

dibutuhkan kemahiran dalam menyerap inti dan menyerap detail yang menonjol 

dari sebanyak mungkin informasi yang dikumpulkan untuk digunakan 

perancangan. Beberapa pihak yang merupakan narasumber terbaik, yaitu: 

a. Owner 

Pendiri, dewan komisaris atau direksi, top level manajemen, dan 

pemegang saham. 

b. Partner 

Karyawan, pemasok, distributor, pengecer. 

c. Public 

Pembeli, pemakai, media, komunitas, dan masyarakat umum. (Kartika, 

J. D., & Wijaya, R. S., 2014: 24-27).  
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BAB IV 

KONSEP DAN PERANCANGAN KARYA 

4.1  Hasil dan Analisa Data 

Analisa data merupakan pencarian dan pengaturan data yang diperoleh 

dari data lapangan, wawancara, literatur berupa buku-buku, dan objek penelitian 

kompetitor dan komparator untuk mempermudah pemahaman mengenai materi 

dalam penyajian data yang ditemukan. 

4.1.1  Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini membahas tentang Wapand Resto Eduentainment dan 

menjadi pembahasan utama dalam pembuatan konsep dan analisa yang dijadikan 

dasar perancangan karya. 

 Wapand Resto Eduentainment adalah restoran yang memiliki konsep semi-

outdoor dengan menyajikan masakan cina dan jawa, yang menggunakan bahan 

standart islam. 

4.1.2 Data  Produk  

 Adapun data yang akan dirancang oleh peneliti diantaranya: Graphic 

Standart Manual, media promosi berupa papan nama, papan penujuk arah, 

spanduk, dan nomor meja (Media Table Info) dan meredesain logo. Logo 

merupakan bagian dari Graphic standart manual yang berupa teks saja tanpa ada 

elemen lain. 

4.1.3 Potensi Pasar 

 Logo hanyalah sebagian dari sistem identitas visual, atribut lainnya seperti 

warna, tipografi, dan lainnya dirangkum dalam pedoman sistem identitas atau 

(GSM) Graphic standart manual. Dalam penelitian ini, papan nama, papan 
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penunjuk arah, dan spanduk berada di tempat strategis, lebih tepatnya berada di 

sebelah kiri jalan raya, tempat lalu-lalang kendaraan berjalan. 

 Nomer meja atau Media Table Info berada di dalam ruangan Wapand 

Resto Eduentainment. Digunakan untuk pengunjung ketika menunggu makanan. 

4.2  Hasil Wawancara 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan  studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respoden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. (Prof. Dr. Sugiyono, 

2015: 137). 

 Wawancara dilakukan pada tanggal 6 April 2017 dengan Dr. Wahid 

Suyoso selaku pendiri dan owner awal terbentuknya Wapand Resto 

Eduentainment, yang menjelaskan sejarah berdirinya resto, visi dan misinya, 

lokasinya, dan fasilitas apa saja yang ada di resto tersebut. 

 Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan lokasi 

yang sama, berada ditempat rumah Dr. Wahid Suyoso di manyar sambongan. 

Wawancara yang dilakukan kepada bapak Yockie selaku owner di tahun 2015 

sampai tahun 2017. Untuk mendapatkan data media sosial yang dipakai saat ini, 

harga memancing di lokasi resto tersebut, dan mendapatkan seberapa banyak 

pengunjungnya. 

4.3  Hasil Observasi 

 Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 



81 

 

 

dan psikologis. Dua di antara terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. 

(Sugiyono, 2015: 145). 

a. Berdasarkan hasil observasi setelah berkunjung ke Wapand Resto 

Eduentainment, ditemukan data bahwa yang banyak berkunjung rata-

rata keluarga, anggota partai. Untuk pengunjung rata-rata berkunjung 

pada hari sabtu atau minggu. Untuk papan penunjuk arah terdapat 3 

papan yang satu tidak begitu terlihat karena tandanya terlalu kecil dan 

dibaliknya terdapat tanda masuk padahal sebnarnya akan keluar, dan 2 

papan di sebelahnya tidak mempunyai warna yang sama dengan 

background logo perusahaan. Untuk papan nama terlihat garis pada 

logotype lebih panjang dibanding logotype yang terpasang di vertical 

banner, dan terdapat beberapa huruf yang lepas. Spanduk terlihat lebih 

dominan warna merah tidak sama dengan warna pada papan nama. 

b. Dilihat dari logo yang sudah ada masih terkesan kaku, kurang 

menunjukkan perusahaan kuliner, tidak seperti logo pada perusahaan 

tempat makan lainnya. Logo yang sama hanya terletak pada kemasan, 

papan nama, dan di berbagai media sosial. 

4.4  Hasil Dokumentasi 

 Hasil dokumentasi yang diperoleh berasal dari lokasi Wapand Resto 

Eduentainment berupa dokumentasi foto yang berguna dalam pembuatan warna 

dan logotype yang akan digunakan. Hasil dari dokumentasi foto sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Spanduk Wapand Resto Eduentainment saat ini 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

                    

Gambar 4.2 Papan penunjuk arah Wapand Resto Eduentainment saat ini 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 Gambar 4.3 Papan nama Wapand Resto Eduentainment saat ini 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 



83 

 

 

 

Gambar 4.4 Instagram Wapand Resto Eduentainment saat ini 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 4.5 Facebook Wapand Resto Eduentainment saat ini 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 4.6 Kemasan Wapand Resto Eduentainment saat ini 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 4.7 Daftar menu Wapand Resto Eduentainment saat ini 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

4.5  Studi Eksisting 

 Analisa studi eksisting ini mengacu pada observasi yang telah dilakukan 

terhadap objek yang telah diteliti, yaitu berupa logotype terdahulu. Observasi yang 

dilakukan mendapatkan kemasan dari hasil beli di Wapand Resto Eduentainment. 

 Pihak Wapand Resto Eduentainment pernah mendesain media ini untuk 

tempat makanan dan minuman yang akan dibawa pulang berbentuk balok. Media 

kemasan ini berisi tentang menu-menu yang tersedia di Wapand Resto 

Eduentainment, alamat, kontak dan terdapat jenis logotypenya. 
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Gambar 4.8 Kemasan Wapand sebagai rujukan 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

a. Keunggulan kemasan Wapand Resto Eduentainment 

Pada kemasan ini memiliki keunggulan supergrafis yang unik, 

sehingga kemasan ini terkesan tidak terlalu sepi. Peneliti memilih 

desain dari Wapand Resto Eduentainment, dikarenakan desainnya 

unik. 

b. Kelemahan kemasan Wapand Resto Eduentainment 

Kelemahan pada kemasan ini warnanya tidak sama dengan media 

promosi lainnya, karena memiliki dominan merah. Dan supergrafinya 

tidak ada pada media promosi lainnya. 

4.6 Segmentasi, Targeting, Positioning (STP)  

1. Segmentasi dan Targeting 

Dalam perancangan Corporate Identity Wapand Resto Eduentainment, 

khalayak  sasaran atau target audience yang dituju adalah: 

a. Demografis 

Usia            : 18-60 tahun kalangan menengah 
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Jenis Kelamin: Pria dan Wanita 

Siklus hidup  :  Berkeluarga 

b. Geografis 

Wilayah         : Domestik 

Ukuran kota  :  350.54 km2 (135.34 sq mi) 

Iklim : Tropis 

c. Psikografis 

Keluarga yang menginginkan masakan dengan harga yang relatif 

murah dan memberikan fasilitas cuci mobil dan kolam pancing. 

1. Positioning 

Positioning adalah strategi komunikasi yang berhubungan dengan 

bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek atau 

perusahaan di dalam otaknya, di dalam alam khayalnya, sehingga 

khalayak memiliki penilaian tertentu (Morissan, 2010: 27). Maka 

Positioning dianggap penting bagi perusahaan karena tingkat 

kompetisi yang cukup tinggi untuk saat ini. Wapand Resto 

Eduentainment menempatkan dirinya sebagai tempat makan dengan 

menu masakan china dan jawa dengan bahan olahan standart islam, 

serta memiliki menu utama ayam, udang, cumi, ikan, daging sapi yang 

memakai bahan olahan standart islam. 

 

 

2. Keunggulan (Strenght) yang dimiliki Wapand Resto Eduentainment 
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a. Dibagun secara resmi tahun 2005, dan pembangunan total sejak 

tahun 2007 

b. Wapand memiliki kolam pancing dengan harga Rp. 100.000 per 

harinya. Tetapi harga turun menjadi Rp. 50.000, jika ikan sudah 

mulai sedikit. 

c. Area bermain anak-anak berupa cangkir putar 

d. Area parkir yang luas 

e. Orang islam bisa menikmati masakan Cina dan Jawa 

f. Memiliki fasilitas cuci mobil untuk pengunjung dengan harga 

25.000 

3. Kelemahan (Weakness) yang dimiliki Wapand Resto Eduentainment 

a. Masakan Cina dan Jawa yang halal 

b. Karena tempatnya terbuka, maka pengunjung tidak nyaman 

menyantap hidangan di siang hari 

c. Pemasangan papan penunjuk arah yang kurang terlihat untuk 

memasuki area 

d. Terdapat daftar menu tidak sesuai dengan menunya 

4.7 Studi Kompetitor, kelebihan, dan kelemahannya  

Studi kompetitor menjelaskan tentang kemiripan objek yang diangkat serta 

mengacu pada keberhasilannya dalam pengembangan bisnis. Salah satu tempat 

makan yang menawarkan fasilitas serupa dengan Wapand Resto Eduentainment 

adalah Depot Pak Bas, Warung Apung, dan Daun Lada, namun hanya Warung 

Apung saja yang memiliki 11 cabang di Jawa Timur. 
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a. Analisa Kompetitor (Depot Pak Bas) 

Pesaing yang diambil dari Wapand Resto Eduentainment adalah Depot 

Pak Bas, pengambilan direct competitor ini berdasarkan dari kesamaan 

bidang usaha kuliner menyediakan menu masakan khusus China 

berbasis depot yang memiliki 2 cabang di Surabaya dan menyediakan 

1 porsi yang banyak. 

 Depot Pak Bas 

Tabel 4.1 Kekuatan dan kelemahan Depot Pak Bas 

Kekuatan Kelemahan 

- Berdiri sejak tahun 1994 

yang dimulai di Pakuwon 

City, kemudian tahun 2005 

berkembang di Jl. Mleto 

hingga sekarang  

- Nama usaha kulinernya 

terkenal di Pakuwon City 

dan Jl. Mleto 

- Memiliki menu masakan 

cina dan jawa dengan porsi 

yang sangat besar 

- Memiliki 2 lantai di Jl. 

Mleto 

- Desain logo kurang 

mencerminkan bidang kuliner 

- Logo juga masih berbeda-

beda di 2 cabang tersebut 

- Warna seragam tidak sama 

yang dipakai setiap 

karyawan, sehingga 

menimbulkan ketidak 

konsistenan perusahaan 

- Ruang interiornya kotor 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

b. Analisa Kompetitor (Warung Apung) 

Pesaing kedua yang diambil dari Wapand Resto Eduentainment 

adalah Restoran yang bernama Warung Apung, pengambilan direct 

competitor ini berdasarkan dari kesamaan kuliner karena berbasis 

restoran dan salah satu cabangnya terletak  di Rungkut. Khusus 

masakan nusantara yang memiliki 11 cabang di Jawa Timur 
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Warung Apung 

Tabel 4.2 Kekuatan dan kelemahan Warung Apung 

Kekuatan Kelemahan 

- Berdiri sejak tahun 2003, 

berawal di kota Gresik, dan 

kenudian sampai sekarang 

memiliki 11 cabang di Jawa 

Timur 

- Sudah memiliki logo yang 

mencerminkan kuliner. 

-  Nama mereknya dagangnya 

sudah tersebar luas di kota-

kota besar Jawa Timur 

- Memiliki hidangan khas 

nusantara 

- Memiliki 2 lantai dengan 

interior yang bersih dan luas 

- Penggunaan warna pada 

media promosi di setiap 

cabang dan huruf r pada 

logo tidak konsisten. 

- Tempatnya panas jika 

berkunjung saat musim 

kemarau  

Sumber: Olahan peneliti 2017 

c. Analisa Kompetitor (Daun Lada) 

Pesaing ketiga yang diambil dari Wapand Resto Eduentainment 

adalah Restoran yang bernama Daun Lada, pengambilan direct 

competitor ini berdasarkan dari kesamaan kuliner karena berbasis 

restoran namun berada di dalam mall-mall, salah satu cabangnya 

terletak di Transmart Rungkut dan memiliki masakan khusus 

nusantara. 

Daun Lada 
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Tabel 4.3 Kekuatan dan kelemahan Daun Lada 

Kekuatan Kelemahan 

- Sudah berdiri sejak tahun 

2010 dengan pengembangan 

usaha di dalam mall-mall 

- Sudah memiliki logo yang 

mencerminkan kuliner. 

- Perusahaannya terlihat di 

Galaxy Mall lantai 4, 

Transmart rungkut lantai G, 

dan Lippo Plaza Sidoarjo 

lantai G 

- Memiliki hidangan khas 

nusantara 

- Tempat untuk menyantap 

hidangan untuk pelanggan 

terbatas, jika pengunjungnya 

ramai 

- Pelayanan lambat 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

4.8 Studi Komparator, kelebihan, dan kelemahannya  

a. Analisa Komparator (Wapo) 

Komparator yang diambil dari Wapand Resto Eduentainment 

adalah Restoran Wapo, pengambilan direct competitor ini 

berdasarkan dari kesamaan kuliner karena berbasis restoran dengan 

hidangan Cina, Nusantara, dan Eropa. Selain itu, cabangnya berada 

di kota Surabaya dan kota Malang, lahan parkir yang luas, salah 

satu cabangnya di Surabaya yang strategis terletak di seberang 

kampu stopan. 

Wapo 

Tabel 4.4 Kekuatan dan kelemahan Wapo 

Kekuatan Kelemahan 

- Sudah berdiri sejak tahun 

1995 yang pernah 

berkembang menjadi 3 

- Harganya mahal, cocok 

untuk harga kalangan 
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cabang dan hingga sekarang 

menjadi 5 cabang terutama di 

mall-mall Surabaya dan 

terdapat 2 lokasi wisata di 

kotaMalang  

- Sudah memiliki corporate 

identity yang 

menggambarkan kuliner. 

- Memiliki lahan parkir luas 

- Menyajikan menu nusantara, 

Cina hingga Eropa dengan 

nuansa akustik dan rasa yang 

berbeda 

- Dapur dipisahkan antara 

masakan nusantara, Cina, dan 

Eropa 

menengah ke atas 

 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

b. Analisa Komparator (SAS Café & Resto) 

Komparator kedua yang diambil dari Wapand Resto 

Eduentainment adalah SAS Café & Resto, pengambilan direct 

competitor ini berdasarkan dari kesamaan kuliner karena berbasis 

restoran dengan lahan parkir yang luas, lokasinya strategis, dan 

tidak memiliki cabang di daerah lain. Namun kelebihannya 

terdapat menu Sunda dan bernuansa alam. 

SAS Café & Resto  

Tabel 4.5 Kekuatan dan kelemahan SAS Café & Resto  

Kekuatan Kelemahan 

- Sudah berdiri sejak tahun 

1994 dengan usaha bengkel, 

dan mulai tahun 2004 

berkembang menjadi 

kuliner, hingga sekarang 

- Harganya mahal, cocok untuk 

harga kalangan menengah ke 

atas 
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memiliki fasilitas kamar 

kos-kosan untuk putra dan 

putri secara terpisah  

- Sudah memiliki corporate 

identity  

- Memiliki lahan parkir 

sangat luas 

- Memiliki brand 

architecture, yamg artinya 

logo khusus bengkel dan 

logo khusus kuliner 

- Menyajikan menu Sunda 

dengan nuansa alam 

 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

4.9 Analisa SWOT 

Tabel 4.6 Analisa matriks SWOT 

 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

  Strenghts Weakness 

a. Memiliki fasilitas 

kolam pancing dan 

cuci mobil untuk 

pengunjung 

b. Area bermain anak-

anak berupa cangkir 

putas 

c. Area parkir yang luas 

a. Logo tidak 

menandakan 

perusahaan kuliner 

b. Memiliki jenis 

logotype yang 

berbeda-beda 

c. Pengunjung tidak 

nyaman menyantap 

hidangan di siang 

hari 

d. Papan penunjuk arah 

yang kurang terlihat 

saat memasuki area 

masuk 

e. Terdapat daftar menu 

tidak sesuai dengan 

menunya 

Oppurtunity S - O W – O 

a. Sebagai tempat 

masakan Cina dan 

Jawa dengan bahan 

olahan sesuai 

standart Islam 

a. Menentukan 

posisinya sebagai 

tempat makan-makan 

berkelompok yang 

ingin menikamati 

a. Mendesian identitas 

visual berupa logo 

dan corporate 

identity agar bisa 

menunjukkan 
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b. Sebagai tempat 

makan-makan 

berkelompok 

c. Menerima acara-

acara keluarga dan 

hidangan Cina dan 

Jawa dengan bahan 

olahan standart Islam 

b. Memiliki akses jalan 

yang strategis dan 

area parkir yang luas 

perusahaan kuliner 

b. Merancang buku 

GSM (Graphic 

Standart Manual) 

Threath S – T W - T 

a. Adanya pesaing 

kuliner yang lebih 

nyaman, walaupun 

berkunjung pada 

siang hari 

b. Tidak memiliki 

identitas visual yang 

jelas 

a. Mendesain identitas 

visual yang 

menunjukkan kuliner 

dan jelas 

b. Membuat inovasi 

yang unik agar 

pengunjung nyaman 

a. Fokus terhadap 

corporate identity 

dengan 

mempertahankan 

usaha yang digeluti 

untuk meningkatkan 

brand awareness 

b. Mendesain logo yang 

sudah ada sebagai 

corporate identity 

Kesimpulan: Berdasarkan analisa SWOT yang didapat adalah untuk 

meningkatkan brand awareness, maka peneliti meredesain logo 

dan corporate identity dengan penggunaan warna yang sudah ada.  

   Sumber: Olahan peneliti 2017 

4.10 Unique Selling Prepotion (USP) 

 Berawal dari usaha keluarga yang bergerak di bidang kuliner masakan 

Jawa dan Cina dengan olahan standart islam dan harga yang ditawarkan tidak 

terlalu mahal atau terjangkau dibangun sejak tahun 2007. Wapand Resto 

Eduentainment menempatkan salah satu posisinya sebagai salah satu kuliner 

masakan Jawa dan Cina di Surabaya dengan suatu keistimewaan yaitu olahan 

standart islam, yang artinya seperti tidak memakai minyak babi atau makanan 

yang diharamkan islam. Dengan adanya suatu keunikan pada Wapand Resto 

Eduentainment ingin masyarakat lebih aware terhadap produknya.  

 

 

4.11 Creative Brief 
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Konsep kreatif (creative brief) adalah dokumen yang dipersiapkan oleh 

seorang owner pertama terhadap khalayak, dari hasil Creatif Brief didapatkan 

masakan Cina dan Jawa dengan standart bahan baku islam atau lebih dikenal 

istilah halal. Yang artinya dimana Wapand Resto Eduentainment tidak 

menggunakan bahan baku seperti daging babi atau minyak babi dan olahan yang 

tidak halal bagi islam. Dibawah ini adalah hasil runtutan-runtutannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapand Resto eduentainment 

 

 

Rumah makan atau tempat makan 
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Resto atau restoran 

 

 

Entertainment atau hibuaran 

 

 

Terdapat beberapa fasilitas dan sebuah permainan 

 

Tempat berkumpul dan mengadakan acara 

 

Unik dan menarik 

 

Edukasi 

  

Terdapat masakan Cina dan Jawa 

 

Tidak ada olahan atau bahan baku 

 

Berupa daging babi atau daging kodok dan sebagainya 

 

Menu utama: ayam, daging sapi, cumi, udang, ikan 

 

Halal 

 

Gambar 4.9 Skema Creative brief 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

4.12 Keyword 

 

 

Creative Brief = Bahan baku halal Halal 

Kebersamaan STP 

Bahan baku halal 

Keluarga, Organisasi, 

Pekerja,  Berkelompok 

Spesial 
Harga terjangkau 

Bahan baku  halal 

USP 
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Gambar 4.10 Skema Keyword 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

Kata kunci atau keyword dari redesain logo Wapand Resto Eduentainment 

dipilih melalui dasar acuan terhadap analisis data yang telah dilakukan. Penentuan 

keyword berdasar hasil wawancara, observasi, analisa STP dan SWOT, Studi 

NB: Jika seseorang memiliki pengalaman bersama 

dengan seseorang, lalu merasa nyaman. Berarti 

orang tersebut menemukan sesuatu yang spesial. 

Kenyamanan 
SWOT 

Rasa masakan yang enak 

Memiliki lahan yang luas 

Pelayanan yang ramah 
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literartur, Komparator dan kompetitor. Kemudian hasil tersebut digunakan sebagai 

keyword. Pada gambar 4.8. 

4.13 Deskripsi Konsep 

Dari hasil analisa keyword yang telah dilakukan,  maka didapatkan 

kesimpulan konsep untuk redesain Wapand Resto Eduentainment yaitu “spesial” 

yang berarti khas, special, atau khusus menurut kamus besar bahasa Indonesia 

edisi lux halaman 499. Yang berarti menu masakan Cina dan Jawa yang diolah 

dengan bahan baku halal menurut standart islam dan memiliki menu utama ayam, 

daging sapi, udang, cumi, ikan. Menu utama ini sering dipakai di hampir semua 

makanan di Wapand Resto Eduentainment ini tidak ada olahan dan bahan baku 

seperti babi, minyak babi, daging kodok dan seperti makanan yang diharamkan 

dalam islam. Hal ini dirasa sangat sesuai saat digunakan sebagai konsep pada 

“redesain logo Wapand Resto Eduentainment sebagai corporate identity untuk 

meningkatkan brand awareness”. Diamana pada penelitian tersebut akan 

memunculkan sesatu yang spesial dari Wapand Resto Eduentainment.  

Sesuatu yang special ini didapatkan melalui proses analisis keyword yang 

berasal dari analisis SWOT, USP, wawancara, observasi, creative brief dan STP. 

sesuatu juga erat kaitannya dengan redesain logo Wapand Resto Eduentainment. 

Diharapkan dari konsep tersebut semakin meningkatkan brand awareness pada 

Wapand Resto Eduentainment. 

4.14 Alur Perancangan 

 

 

 
Perunusan Masalah 

Latar Belakang 
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Tuju 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Alur Perancangan 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

4.15  Redesain Karya 

Untuk membuat redesain logo Wapand Resto Eduentainment, dibutuhkan 

sebuah konsep yang baik sehingga tujuan untuk meningkatkan brand awareness. 

Pada tahap redesain logo ini dibutuhkan sebuah logo yang nantinya menjadi 

identitas Wapand Resto Eduentainment. Selain itu juga dibutuhkan media 

 Studi Eksisting 

 Studi Kompetitor 

 Studi Komparator 

 Creative Brief 

 Analisa STP 

 Analisa SWOT 

 Unique Selling Preposition 

 Hasil Wawancara dan Observasi 

Perancangan Karya 

 GSM 

 Stationer Kit 

 Hasil observasi dan wawancara 

 Dokumentasi 

Alur Perancangan 

Keyword  konsep 

 

Perancangan 

kreatif 

 Tujuan kreatif 

 Strategi kreatif 

 Redesain Logo 

 GSM (Graphic 
Standart Manual) 

 Penggunaan Logo 

Logogram 

Logotype 

Stationery 

Kit 
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pendukung seperti kop surat, amplop, brosur, stiker, dan x-banner sebagai pengisi 

stand pameran. 

Redesain logo Wapand Resto Eduentainment nantinya didasarkan pada 

keyword yang telah didapatkan yaitu “spesial”. Dengan menggunakan keyword 

tersebut diharapkan dapat menjadikan acuan pada redesain logo Wapand Resto 

Eduentainment. Selain itu dalam membuat visualisasi desain haruslah sesuai 

dengan keyword yang ada sehingga maksud dan tujuan dilakukan redesain logo 

tersebut dapat tersampaikan dengan sempurna yaitu meningkatkan brand 

awareness.  

a. Tagline 

Tagline yang digunakan untuk redesain logo Wapand adalah “Resto 

Eduentainment”. Tagline ini sudah dipilih owner karena sesuai dengan 

konsep yang diusung dan sesuai dengan karakter Wapand. Dalam 

bahasa indonesia tagline tersebut berarti penggalan dari kata“Edu dan 

entainmet”. Yang berarti edu adalah edukasi tentang adanya 

pengenalan masakan Cina dan Jawa yang diolah dari bahan baku 

standart islam atau lebih dikenalnya istilah halal. Entainment  yang 

dimaksud adalah entertainment yang berupa live music, organ dan 

hiburan lainnya dari acara pernikahan, acara-acara keluarga, dan acara 

suatu organisasi. 

 

b. Text Body Copy 

Pemilihan tipografi untuk text body copy pada redesain logo Wapand 

Resto Eduentainment ini harus sesuai dengan konsepnya yaitu 
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“spesial”. Pemilihan jenis tipografi berjenis script (huruf tulis) pada 

text body copy berdasarkan pertimbangan bahwa huruf script ini 

berasal dari tulisan tangan dan sangat sulit dibaca serta melelahkan jika 

dipakai pada text yang terlalu panjang, apalagi menggunakan all 

capital. (Supriyono: 2010, 29). Font yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah “Vendetta”. Font ini digunakan karena dari segi karakter 

bentuknya tebal sehingga terlihat jelas jika digunakan text yang 

pendek. Font jenis script ini digunakan untuk text Wapand. 

Selanjutnya, pada text tagline peneliti menggunakan font jenis sans 

serif pada text yang bernama Resto Eduentainment berupa “Humanist 

strunggle”. Menurut (Supriyono: 2010, 27) huruf ini cukup efektif 

untuk penulisan judul atau teks yang pendek, sering digunakan untuk 

buku dan majalah karena memiliki citra dinamis dan simple, tidak 

memiliki kaki atau serat atau kait, dan huruf ini sangat popular. 

Pemilihan bahasa juga merupakan hal penting pada redesain ini. Pada 

redesain ini bahasa yang digunakan adalah bahasa inggris sesuai 

penggunaan bahasa sebelumnya, karena yang terjadi pada realita 

penggunaan bahasa ini adalah bahasa inggris sejak awal, disampaikan 

secara informatif dan komunikatif sehingga bisa dipahami dengan 

mudah oleh target audiens. 

 

c. Ilustrasi 

Dalam redesain logo Wapand ini menggunakan ilustrasi berupa simbol 

dalam penyampaian pesannya. Dengan menggunakan konsep yang 
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telah di tentukan yaitu “spesial” maka ilustrasi simbol yang 

ditampilkan bisa menunjukkan sesuatu yang spesial, yaitu 

menggunakan symbol dari bahan menu utama yang halal antara lain: 

ayam, ikan, udang, cumi, dan daging sapi. Dijadikan sebagai 

penggunaan logo karena menu ini menjadi olahan pada setiap menu 

masakannya dan bisa menunjukkan kepada khalayak bahwa menu 

makanan ini halal menurut standart islam 

d. Tipografi 

Jenis tipografi yang digunakan adalah jenis tipografi yang sesuai 

dengan konsep Wapand. Peneliti menggunakan jenis font script ini 

agar menunjukkan  perusahaan kuliner.  

 

Gambar 4.12 Alternatif tipografi 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 4.13 Tipografi terpilih 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

e. Warna 

Warna yang sesuai dengan konsep yang digunakan adalah warna yang 

sesuai dengan karakter Wapand dan konsep yang telah dipilih yaitu 

“spesial”. Sehingga warna yang terpilih berdasarkan maknanya yaitu 

warna orange dan cokelat. Warna cokelat melambangkan 

kebersamaan. Sedangkan warna orange memiliki makna ceria.  

f. Logo  

Logo yang digunakan peneliti untuk sebuah perancangan adalah 

logogram dan logotype. Logo ini tidak terlepas dari konsep spesial 

yaitu dengan menggunakan simbol-simbol hewan darat dan hewan 

laut, seperti ayam, udang, ikan, cumi dan daging sapi. Disamping 

mengguakan simbol ini menunjukkan resto yang menyediakan menu-

menu halal, simbol hewan ini terdapat hampir di setiap menu masakan, 

jadi semua masakan menggunakan bahan halal walaupun masakan 

tersebut adalah masakan Cina dan Jawa. 
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Sedangkan bentukan dibawah simbol hewan adalah mangkuk, 

mangkuk adalah sebuah wadah atau tempat menyantap hidangan. 

Disamping itu, untuk menunjukkan bahwa di Wapand ini 1 porsinya 

besar dan lebar dan bisa dinikmati 1 keluarga. Sesuai dengan kata 

kunci sebelumnya, peneliti menemukan kata kebersamaan yang berarti 

porsi yang bisa dinikmati bersama. 

 

Gambar 4.14 Alternatif sketsa perpaduan antara logogram dan logotype 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 4.15 Alternatif logo dengan bingkainya 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 4.16 Alternatif logo warna 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Berdasarkan proses pencarian bentuk dasar yang nantinya akan dijadikan 

logogram. Beberapa bentuk yang menjadi alternatif yang mengacu pada konsep 

original. Berikut beberapa alternatif logogram yang telah dibuat : 

 

Gambar 4.17 Logo terpilih 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 4.18 Alternatif Graphic standart manual 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 4.19 Graphic standart manual  terpilih 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

4.16 Perancangan Media 

4.16.1 Tujuan Media 

Tujuan dari perancangan media adalah agar dapat mencapai target audiens 

secara efektif sehingga pesan yang ingin disampaikan akan terkirim dengan baik. 

Untuk membuat perancangan media pendukung, dibutuhkan media yang sesuai 

dan baik sehingga bisa meningkatkan brand awareness dari perusahaan Wapand 

4.16.2 Strategi media 

Strategi dalam penggunaan dan pemilihan media penting dilakukan pada 

perancangan media ini, didalam strategi ditentukan pemilihan media yang akan 

digunakan untuk perancangan media pendukung dari redesain logo Wapand baik 

berupa media cetak, media elektronik dan media pendukung lainnya. Pemilihan 

media disesuaikan dengan target audiens agar penyampaian pesannya dapat 

efektif dalam redesain logo Wapand. Media yang digunakan adalah stationery 

berupa kop surat dan amplop, serta media lainnya seperti stiker, brosur dan x-

banner. 
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a. X-Banner 

1. Pemilihan Media 

X-banner nantinya akan ditempatkan sebagai display pameran yang 

berisi tentang proses dari wawancara kemudian proses corporate 

identity hingga Brand Awareness. 

2. Konsep Desain 

Pada media promosi x-banner nantinya akan mengikuti supergrafis 

dari logo. Selain itu juga pada desain x-banner terdapat skema 

analisa keyword dan skema lainnya. selain itu terdapat logo yang 

telah diredesain menjadi identitas Wapand. 

3. Penempatan Media 

Media x-banner akan diletakkan tepatnya di sebelah meja display 

pameran.  

4. Alternatif Sketsa 

 

Gambar 4.20 Desain x-banner alternatif  

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 4.21 Desain x-banner terpilih 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

b. Kop Surat 

1. Pemilihan Media 

Kop surat media promosi yang efektif karena memuat identitas 

perusahaan, baik logo, visual, citra, bahkan kontak dari perusahaan. 

Hampir sama dengan amplop isi informasinya. 

2. Konsep Desain 

Pada media promosi kop surat nantinya akan mengikuti supergrafis 

dari logo. Selain itu juga pada desain  kop surat terdapat contact 

person  yang bisa dihubungi dan berisi lokasi perusahaan tersebut 

untuk pengiriman ke instansi lain, selain itu terdapat logo yang 

telah diredesain menjadi identitas Wapand. 

 

3. Penempatan Media 
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Media kop surat akan gunakan dalam hal surat-menyurat, dan 

terletak di meja owner. Akan tetapi, sebelumnya juga berada di 

meja display pameran. 

4. Alternatif Sketsa 

 

Gambar 4.22 Desain kop surat alternatif  

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 4.23 Desain kop surat terpilih  

Sumber: Olahan peneliti 2017 

c. Amplop 

1. Pemilihan Media 
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Media amplop merupakan media promosi yang efektif dan dapat 

dibawa kemana-mana lalu dikirim bersama kop surat yang 

diletakkan di dalam amplop. Amplop imi digunakan untuk hal 

surat-menyurat di Wapand.  

2. Konsep Desain 

Pada media amplop dianggap sangat efisien dan sesudah kop surat 

dengan wujud yang terlihat di meja owner jika hendak mengirim 

ke suatu instansi. Selain itu memunculkan logo pada bagian 

belakang amplop yang menarik perhatian pengunjung Wapand. 

3. Penempatan Media 

Penempatan amplop ini akan ditempatkan di meja Owner. Amplop 

ini diletakkan disebelah kop surat pada meja Owner. 

4. Alternatif Sketsa 

 

Gambar 4.24 Desain amplop alternatif  

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 4.25 Desain amplop terpilih  

Sumber: Olahan peneliti 2017 

d. Brosur  

1. Pemilihan Media 

Media brosur merupakan media yang mudah untuk dibawa 

kemana-mana, media ini berisi informasi dari tahap penelitian 

sampai pada pembuatan logo. 

2. Konsep Desain 

Pada media brosur dianggap sangat efisien dengan wujud yang 

ditempatkan pada meja display pameran.  

3. Penempatan Media 
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Penempatan brosur ini akan ditempatkan di meja display pameran, 

selain itu pengunjung pameran bisa melihat-lihat proses pembuatan 

logo ini sebagai corporate identity. 

4. Alternatif Sketsa 

 

Gambar 4.26 Desain brosur bagian depan alternatif  

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

Gambar 4.27 Desain brosur bagian depan terpilih  

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 4.28 Desain brosur bagian dalam alternatif  

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

Gambar 4.29 Desain brosur bagian dalam terpilih  

Sumber: Olahan peneliti 2017 

e. Stiker 

1. Pemilihan Media 

Media stiker adalah media yang efesien untuk dibagikan ke siapa 

saja, atau ditempel ke kendaraan pengunjung. 

 

 

2. Konsep Desain 
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Pada media stiker ini sangat mudah dibawa kemana-mana dengan 

jumlah yang banyak.  

3. Penempatan Media 

Penempatan stiker ini berupa logo Wapand yeng sudah diredesain. 

Media ini rencananya berada di meja kasir. 

4. Alternatif Sketsa 

 

Gambar 4.30 Alternatif stiker 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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Gambar 4.31 Stiker terpilih 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

4.17  Implementasi Desain 

Dari hasil proses sketsa yang telah dilakukan sebelumnya maka terpilih 

salah satu desain yang sesuai. Kemudian desain tersebut diimplementasikan mulai 

dari warna, ilustrasi, logo, tagline, dan lainnya. 

a. Logo 

Pada redesain logo Wapand Resto Eduentainment diredesain sebuah 

logo yang terdiri dari logogram dan logotype yang mana logo tersebut 

disesuaikan dengan konsep yang telah ditentukan yaitu “spesial”. 

Sehingga nantinya logo yang diredesain dapat menjadi identitas 

Wapand. Berikut logo yang terpilih. 
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Gambar 4.32 Logo fix 

Sumber: Olahan Peneliti 2017  

b. GSM (Graphic Standart Manual) 

Pembuatan GSM merupakan hal penting karena didalam GSM terdapat 

cara pengaplikasian logo tersebut mulai dari besar, kecil, warna, 

tagline, dll. Berikut GSM yang telah dibuat. 



117 

 

 

 

Gambar 4.33 Desain Graphic Standart Manual 

Sumber: Olahan Peneliti, 2017 

c. Amplop 

Media ini berada di meja owner yang dibutuhkan untuk urusan surat 

menyurat ke suatu instansi lain. 

 

Gambar 4.34 Desain amplop  
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Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

d. Kop Surat 

Media ini berada di dalam amplop dan diletakkan di meja owner bila 

ada kebutuhan surat-menyurat. 

 

Gambar 4.35 Desain Kop surat 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

e. Brosur  

Brosur ini akan tempatkan di meja display pameran berisi tentang 

proses pembuatan logo. Bila pengunjung ingin tahu lebih lanjut 

dipersilahkan untuk mengambilnya. 
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Gambar 4.36 Desain brosur bagian depan 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

Gambar 4.37 Desain brosur bagian dalam 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

f. X-banner  

Media ini diletakkan disamping meja display pameran, yang berisi 

tentang proses pembuatan logo secara detail sampai tahap Brand 

Awareness. 



120 

 

 

 

Gambar 4.38 Desain x-banner 

Sumber: Olahan peneliti 2017 

 

 

 

g. Stiker  
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Stiker ini terletak di meja display pameran, agar pengunjung yang 

ingin mengambil dipersilahkan. 

 

Gambar 4.39 Desain stiker 

Sumber: Olahan peneliti 2017 
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BAB V 

PENUTUP 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana meredesain logo 

sebagai corporate identity untuk meningkatkan brand awareness.  

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari redesain logo Wapand Resto 

Eduentainment sebagai corporate identity untuk meningkatkan brand awareness 

adalah: 

a. Gagasan meredesain logo ini adalah untuk mewujudkan visi dari Wapand 

yang ingin menawarkan menu masakan dengan harga yang terjangkau. 

b. Tema redesain ini adalah spasial yang berarti khusus atau khas dari menu 

masakan Cina dan Jawa yang diolah dari bahan baku halal serta sebagai 

edukasi kepada masyarakat. 

c. Implementasi desain ini mengacu pada redesain logo Wapand Resto 

Eduentainment sebagai corporate identity untuk  meningkatkan brand 

awareness kepada masyarakat luas.  

d. Tema redesain logo Wapand kali ini memakai media pendukung yang 

sesuai corporate identity ini adalah brosur, x-banner, kop surat, dan 

amplop. 

e. Redesain logo Wapand ini sesuai dengan konsep dari key communication 

message yaitu spesial. Dengan menggunakan warna-warna yang sesuai 

dengan konsep. Warna orange berarti melambangkan keceriaan, dan 

Coklat merupakan warna yang melambangkan kebersamaan. Untuk 

mewakili konsep Wapand maka menggunakan warna orange dan coklat. 
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f. Sosialisasi Redesain logo dan perancangan graphic standart manual ini 

hanya sampai kepada owner pertama dan owner tahun 2015 sampai 

sekarang. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pihak Wapand Resto Eduentainment untuk terus menjaga kualitas dan  

berinovasi agar bisa bersaing dengan usaha bidang kuliner dengan 

menu masakan antara perpaduan Cina dan Jawa. Sehingga hal itu akan 

bisa menjadi daya tarik dan brand awareness kepada masyarakat. 

2. Memberikan peringatan berupa edukasi kepada masyarakat, dengan 

meredesain logo yang lebih unik sehingga hal tersebut bisa 

mewujudkan visi dan misi dari Wapand. 

3. Sosialisasi desain ini bisa lebih baik jika di sampai pada Direktorat 

Jenderal Hak kelayakan intelektual (Dirjen HAKI) pengenalan 

masyarakat, berupa logo yang terpasang di perusahaan terkait. 
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