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ABSTRAK 

 

You Coffee merupakan nama produk kopi khas Wonosalam yang didirikan 

sejak tahun 2016, You Coffee memiliki 2 varietas kopi yang sudah di distribusikan 

yaitu Robusta dan Exelsa yang hingga saat ini rata-rata hasil penjualannya sekitar 

1 Kwintal (100kg) dalam bentuk Roast Bean dan sekitar 25 kg dalam bentuk bubuk 

kopi setiap bulannya. You Coffee berkomitmen untuk menyajikan kopi premium 

asli dengan biji kopi pilihan yang memiliki aroma khas nangka pada jenis kopi 

exelsa dan aroma khas coklat pada jenis kopi robusta yang dipetik atau dipanen 

langsung dari pertanian di Wonosalam, kemudian disangrai mengunakan mesin 

sangrai khusus (roaster) untuk tingkat kematangan kopi yang merata dan aroma 

yang tetap bertahan untuk menciptakan hasil yang sempurna dalam hal aroma dan 

rasa bagi penggemar kopi. Namun identitas visual You Coffee belum 

menggambarkan identitas merknya dan berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 

pemilik usaha, Mayarakat yang mengetahui  tentang You Coffee hingga saat ini 

masih terbatas karena mengetahui You Coffee hanya melalui mulut ke mulut dan 

event pameran-pameran tertentu. oleh sebab itu perlu adanya Redesign Visual 

Identity produk kopi You Coffee Wonosalam dengan tujuan meningkatkan brand 

awareness yang menciptakan kesan bahwa You Coffee merupakan produk kopi asli 

dari Wonosalam dengan aroma kopi khas yang diproses secara sempurna agar 

nantinya mudah diingat dan dimengerti oleh masyarakat dan tentunya dapat 

meningkatkan daya saing You Coffee kedepannya. 

 

Kata Kunci :  Redesign, Logo, Identitas Visual, Brand Awareness 

 

 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Tuas Akhir yang berjudul “Redesign Visual Identity 

Produk Kopi You Coffee Guna Meningkatkan Brand Awareness” untuk 

memenuhi gelar Sarjana Desain pada Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual 

Stikom Surabaya. 

Melalui kesempatan yang sangat berharga ini Peneliti menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, terutama kepada yang terhormat  : 

1. Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd selaku Rektor Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. 

2. Siswo Martono, S.,Kom. M.M. selaku Kaprodi S1 Desain Komunikasi Visual 

serta sebagai Dosen Pembahas 

3. Dhika Yuan Yurisma, M.DS., ACA selaku Dosen pembimbing I 

4. Abdullah Khoir Riqqoh, S.Sn., M.Med.Kom selaku Dosen Pembimbing II 

5. Keluarga tercinta yang senantiasa memberi banyak dukungan kasih sayang, dan 

doa restu pada peneliti. 

6. Semua dosen DKV Stikom Surabaya yang telah memberikan banyak pelajaran 

berharga. 

7. Rekan-rekan mahasiswa DKV Stikom Surabaya semua angkatan yang telah 

membantu peneliti dan memberikan banyak pengalaman berharga pada peneliti.  



 
 

viii 
 

8. Serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan 

ini, yang telah memberikan bantuan dukungan kepada peneliti.  

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang setimpal atas segala 

bantuan yang telah diberikan. Akhir kata, peneliti mohon maaf bila ada kesalahan 

atau kekurangan dalam penulisan, terima kasih. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 31 Januari 2019 

 

 

Peneliti 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI  

ABSTRAK ................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ............................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xiii 

DAFTAR TABEL ..................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xvii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 4 

1.3 Batasan Masalah ................................................................................ 4 

1.4 Tujuan ............................................................................................... 4 

1.5 Manfaat ............................................................................................. 4 

1.5.1 Manfaat Teoritis ......................................................................... 4 

1.5.2 Manfaat Praktis .......................................................................... 5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 6 

2.2 Kopi .................................................................................................. 7 

2.3 Visual Identity ................................................................................... 9 

2.4 Logo ................................................................................................ 10 

2.5 Tagline ............................................................................................ 12 

2.6 Graphic Standart Manual (GSM) .................................................... 12 



 
 

x 
 

2.7 Desain ............................................................................................. 14 

2.8 Prinsip Desain ................................................................................. 15 

2.9 Layout ............................................................................................. 19 

2.10 Tipografi ....................................................................................... 23 

2.11 Elemen-elemen dalam desain ......................................................... 27 

2.12 Definisi Promosi ............................................................................ 30 

2.13 Brosur............................................................................................ 30 

2.14 Kemasan/Packaging ....................................................................... 30 

2.15 X-Banner ....................................................................................... 31 

2.16 Poster ............................................................................................ 31 

2.17 Stationery Kit................................................................................. 31 

2.18 Marchendise .................................................................................. 32 

2.19 Brand Awareness ........................................................................... 32 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Perancangan Penelitian .................................................................... 35 

3.1.1 Jenis Penelitian ........................................................................ 35 

3.1.2 Lokasi Penelitian ...................................................................... 35 

3.2 Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 37 

3.2.1 Observasi ................................................................................. 37 

3.2.2 Wawancara .............................................................................. 37 

3.2.3 Studi Literatur .......................................................................... 38 

3.2.4 Dokumentasi  ........................................................................... 38 



 
 

xi 
 

3.2.5 Studi Eksisting ......................................................................... 39 

3.3 Teknik Analisis Data ....................................................................... 39 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Analisa Data .................................................................... 41 

4.1.1 Hasil Observasi ........................................................................ 41 

4.1.2 Hasil Wawancara ..................................................................... 42 

4.1.3 Hasil Dokumentasi ................................................................... 46 

4.1.4 Hasil Studi Eksisting ................................................................ 48 

4.2 Analisis Data ................................................................................... 51 

4.3 Analisis STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) .......................... 55 

4.4 Unique Selling Proposition (USP) ................................................... 56 

4.5 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) ............. 57 

4.6 Key Communication Message .......................................................... 59 

4.7 Konsep Perancangan........................................................................ 61 

4.8 Perencanaan Kreatif ......................................................................... 61 

4.8.1 Tujuan Kreatif .......................................................................... 61 

4.8.2 Strategi Kreatif ......................................................................... 62 

4.9 Perancangan Media ......................................................................... 62 

4.9.1 Tujuan Media ........................................................................... 62 

4.9.2 Strategi Media .......................................................................... 69 

4.10 Implementasi Media .................................................................. 76 

 



 
 

xii 
 

 BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan .................................................................................... 88 

5.2 Saran  ............................................................................................. 89 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 90 

LAMPIRAN ............................................................................................... 93 

BIODATA PENULIS ................................................................................. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Contoh Graphic Standart Manual “D&D” ...................................... 14 

Gambar 2.2 Tipografi Old Style ......................................................................... 24 

Gambar 2.3 Tipografi Modern ........................................................................... 25 

Gambar 2.4 Tipografi Slab Serif ........................................................................ 26 

Gambar 2.5 Tipografi Sans Serif ........................................................................ 26 

Gambar 2.6 Piramida Brand Awareness ............................................................. 33 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian ..................................................................... 36 

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian ............................................................................ 36 

Gambar 4.1 Wawancara dengan pemilik usaha You Coffee ............................... 44 

Gambar 4.2 Dokumentasi dengan Bapak Rahmanu Handioko ............................ 45 

Gambar 4.3 Dokumentasi event Kopi Wonosalam ............................................. 46 

Gambar 4.4 Dokumentasi Biji Kopi dan produk You Coffee Wonosalam........... 48 

Gambar 4.5 Logo You Coffee ............................................................................ 48 

Gambar 4.6 Media Promosi X-Banner You Coffee Wonosalam ......................... 49 

Gambar 4.7 Desain Kemasan You Coffee Wonosalam ....................................... 50 

Gambar 4.8 Promosi melalui posting media sosial Facebook.............................. 50 

Gambar 4.9 Desain Kartu nama You Coffee ...................................................... 51 

Gambar 4.10 Key Communication Message ....................................................... 60 

Gambar 4.11 Warna Vibrant .............................................................................. 63 

Gambar 4.12 Pemilihan Warna .......................................................................... 64 

Gambar 4.13 Jenis Font Arial Rounded MT Bold ............................................... 64 



 
 

xiv 
 

Gambar 4.14 Visual Brainstorming .................................................................... 66 

Gambar 4.15 Sketsa Logo .................................................................................. 66 

Gambar 4.16 Sketsa Logo terpilih ...................................................................... 67 

Gambar 4.17 Komputerisasi Logo terpilih .......................................................... 68 

Gambar 4.18 Sketsa Desain Flyer ...................................................................... 70 

Gambar 4.19 Sketsa Desain Kemasan ................................................................ 71 

Gambar 4.20 Sketsa Desain X-Banner ............................................................... 73 

Gambar 4.21 Sketsa Desain Poster ..................................................................... 75 

Gambar 4.22 Sketsa Desain Merchandise ........................................................... 76 

Gambar 4.23 Final Logo You Coffee  ................................................................ 77 

Gambar 4.24 Cover Grphic Standart Manual ..................................................... 78 

Gambar 4.25 Halaman Awal GSM ..................................................................... 79 

Gambar 4.26 Halaman Konsep Logo.................................................................. 79 

Gambar 4.27 Halaman Filosofi Logo ................................................................. 80 

Gambar 4.28 Halaman Panduan Warna Logo ..................................................... 80 

Gambar 4.29 Halaman Penggunaan Logo .......................................................... 81 

Gambar 4.30 Halaman Tagline dan Tipografi ..................................................... 81 

Gambar 4.31 Halaman Implementasi Media ....................................................... 82 

Gambar 4.32 Desain Flyer ................................................................................. 83 

Gambar 4.33 Desain Kemasan ........................................................................... 84 

Gambar 4.34 Desain Poster ................................................................................ 85 

Gambar 4.35 Desain X-Banner .......................................................................... 86 



 
 

xv 
 

Gambar 4.36 Desain Merchandise ...................................................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 SWOT You Coffee ............................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 : Kartu Seminar ......................................................................... 93 

LAMPIRAN 2 : Kartu Bimbingan .................................................................... 94 

LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Pameran ............................................................ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jombang dikenal dengan predikat Kabupaten/Kota Santri karena banyaknya 

pesantren semenjak jaman dahulu yang memberikan kesan bagi peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Kabupaten 

Jombang sebagian besar masih bertumpu di sektor pertanian. Hal tersebut menjadi 

hal yang sangat diminati oleh pelaku industri karena posisi wilayah yang strategis 

dan situasi di Kabupaten Jombang yang kondusif.  Beberapa penghargaan didapat 

oleh pemerintah Kabupaten Jombang sebagai wilayah yang berkembang di sektor 

basis ini. (http://www.jombangkab.go.id).  

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang memiliki area 

pertanian maupun perkebunan yang maju, salah satunya berada di Kecamatan 

Wonosalam. Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan yang terletak di kaki 

Gunung Anjasmoro yang  menjadi salah satu penghasil durian di Jawa Timur. 

Selain durian Kecamatan Wonosalam juga merupakan penghasil Cengkeh, Pisang, 

dan Kopi.  

Kopi di wilsayah Wonosalam sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial 

Belanda tahun 1800-an, Berdasarkan ulasan dari website (Viva.co.id) pada awalnya 

kolonial belanda membangun kebun-kebun kopi di dataran tinggi Wonosalam pada 

tahun 1861 yang pada saat ini kopi telah menjadi komoditas bagi pelaku usaha di 

Wonosalam. Terdapat 2 jenis kopi yang  menjadi komoditas di kawasan Wonosala

http://www.jombangkab.go.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Anjasmoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Durian
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yaitu kopi jenis Exelsa dan Robusta, menurut warga Wonosalam, kopi jenis Exelsa 

merupakan kopi peninggalan dari zaman kolonial belanda, yang merupakan jenis 

turunan dari kopi liberika yang memiliki aroma nangka sedangkan kopi Robusta 

memiliki aroma coklat, Karakteristik ukuran biji kopi Exelsa lebih kecil dari jenis 

kopi Robusta (2:1). 

Pengusaha-pengusaha kopi di Kecamatan Wonosalam memiliki banyak ciri 

khas atau identitas yang berbeda, salah satunya adalah “You Coffee” yang mana 

pemilik usahanya adalah Endrias Bambang, S.P selaku Ketua Asosiasi Kopi 

Wonosalam, You Coffee merupakan salah satu nama produk khas Wonosalam yang 

didirikan sejak tahun 2016, You Coffee memiliki 2 varietas kopi yang sudah di 

distribusikan yaitu Robusta dan Exelsa yang hingga saat ini rata-rata hasil 

penjualannya sekitar 1 Kwintal (100kg) dalam bentuk Roast Bean dan sekitar 25 kg 

dalam bentuk bubuk kopi setiap bulannya. Makna dari kata You Coffee merupakan 

kata khiasan dari “kopimu” yang berarti “diolah secara sempurna hanya untukmu”. 

You Coffee berkomitmen untuk menyajikan kopi premium asli dengan biji kopi 

pilihan yang memiliki aroma khas nangka pada jenis kopi exelsa dan aroma khas 

coklat pada jenis kopi robusta yang dipetik atau dipanen langsung dari pertanian di 

Wonosalam, kemudian disangrai mengunakan mesin sangrai khusus (roaster) 

untuk tingkat kematangan kopi yang merata dan aroma yang tetap bertahan untuk 

menciptakan hasil yang sempurna dalam hal aroma dan rasa bagi penggemar kopi. 

Namun Identitas visual You Coffee saat ini belum menggambarkan identitas 

merknya dan berdasarkan hasil wawancara peneliti pada pemilik usaha, Mayarakat 

yang mengetahui  tentang You Coffee hingga saat ini masih terbatas karena 
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mengetahui You Coffee hanya melalui mulut ke mulut dan event pameran-pameran 

tertentu. 

Dalam memilih sebuah produk atau merk, konsumen memiliki banyak 

pertimbangan yang cukup kompleks, salah satunya merupakan pertimbangan dalam 

hal visual, yang mana hal tersebut berhubungan erat dengan tampilan sebuah 

produk atau merk. Tampilan suatu produk atau merk harus memiliki identitas yang 

berbeda dengan produk atau merk lainnya, identitas tersebut juga harus dapat 

menggambarkan potensi dan karakter dari produk itu sendiri sehingga 

menghasilkan tampilan atau identitas visual yang akan menarik pembeli. Dengan 

adanya identitas visual yang baik, maka suatu brand atau merk akan meningkatkan 

kepercayaan pada masyarakat, selain itu  dengan adanya identitas visual yang baik 

maka dapat memudahkan konsumen dalam membedakan suatu produk atau merk. 

Hal ini diperkuat dengan teori dari John Heskett dalam buku “Toothpicks and 

Logos : Design in Everyday Life” (2002:125) yaitu Identitas visual merupakan 

sebuah ungkapan ekspresi visual yang ditampilkan secara sistematis dan dapat 

menunjukkan citra usaha. Tidak hanya itu, identitas dapat berupa usaha seseorang, 

organisasi maupun sebuah bangsa dalam menciptakan citra (image) yang bertujuan 

untuk membentuk persepsi seseorang terhadap mereka. 

  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu adanya Redesign Visual 

Identity produk kopi You Coffee Wonosalam dengan tujuan meningkatkan brand 

awareness yang menciptakan kesan bahwa You Coffee merupakan produk kopi asli 
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dari Wonosalam dengan aroma kopi khas yang diproses secara sempurna agar 

nantinya mudah diingat dan dimengerti oleh masyarakat dan tentunya dapat 

meningkatkan daya saing You Coffee kedepannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka 

perumusan masalah dalam perancangan ini adalah bagaimana me-redesign visual 

identity “You Coffee” Wonosalam sebagai upaya meningkatkan brand awareness. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasalan masalah yang diterapkan yaitu terbatas pada pembuatan 

identitas visual antara lain :  

- Meredesign logo baru beserta tagline 

- membuat GSM (Graphic Standart Manual) 

- Mengimplementasikan visual identity pada media berupa : Flyer, Kemasan, 

X-Banner, Poster, Stationary Set (Kartu Nama, Amplop, Kop Surat), dan 

Merchandise (Mug, gantungan kunci, tshirt, Toples kopi, tumbler).  

1.4 Tujuan 

Tujuan dari perancangan ini adalah me-redesign visual identity produk kopi 

You Coffee yang dapat menggambarkan identitas You Coffee  sebagai upaya untuk 

meningkatkan brand awareness. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Perancangan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa maupun 

masyarakat yang ingin mengkaji tentang Visual Identity, perancangan logo, dan 

Brand Awareness. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Memberikan kontribusi kepada pemilik You Coffee agar nantinya 

masyarakat dapat memahami karakteristik maupun keunggulan dari produk serta 

meningkatkan brand awareness You Coffee agar dapat dikenal masyarakat luas. 
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BAB II 

TUNJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang relevan dan 

berhubungan dengan redesign visual identity produk kopi You Coffee Wonosalam 

sebagai upaya meningkatkan brand awareness. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh mahasiswa UNS Surakarta 

bernama Muhammad Harun Rosyid Ridlo pada tahun 2016 dengan judul 

Perancangan Brand Identity Kopi Jejak Mentari Melalui Media Komunikasi Visual. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan para calon pembeli untuk 

mengetahui eksistensi brand Kopi Jetak Mentari. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam perancangan ini 

adalah Kopi Jetak Mentari yang berada di Desa Jetak, Kedungdowo, Kaliwungu, 

Kudus. Idenitas brand Kopi Jetak Mentari yang jelas dapat mengangkat citra dan 

membangun kesadaran para calon pembeli terhadap eksistensi Kopi Jetak Mentari. 

Pemilihan media promosi terbagi menjadi media utama dan media pendukung, yang 

mana keduanya dapat memerkenalkan identitas brand Kopi Jetak Mentari. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari 

perancangan yang diambil, yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang Brand 

Identity Kopi Jejak Mentari sedangkan penelitian ini membahas tentang Redesign 

Brand Identity You Coffee Wonosalam.
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2.2 Kopi 

Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji 

tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea. 

Secara umum kopi hanya memiliki dua spesies yaitu kopi arabica dan kopi 

robusta (Saputra, 2008). 

Beberapa jenis kopi yang umum dikenal masyarakat antara lain : 

1. Kopi Arabika  

  Nama ilmiah kopi arabika adalah Coffea arabica. Carl Linnaeus, 

ahli botani asal Swedia, menggolongkannya ke dalam 

keluarga Rubiaceae genus Coffea. Kopi arabika adalah salah satu jenis 

komoditas kopi yang dihasilkan dari tanaman Coffea arabica. Tanaman ini 

dipercaya berasal dari daerah Etiopia kemudian dibawa oleh para pedagang 

Arab ke Yaman. Bangsa Arab mulai mempopulerkan ekstrak biji kopi 

arabika yang diseduh dengan air panas sebagai minuman penyegar.  

2. Kopi Robusta 

Robusta adalah salah satu jenis tanaman kopi dengan nama 

ilmiah Coffea canephora. Nama robusta diambil dari kata “robust“, istilah 

dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan namanya, minuman 

yang diekstrak dari biji kopi robusta memiliki cita rasa yang kuat dan 

cenderung lebih pahit dibanding arabika. 

Biji kopi robusta banyak digunakan sebagai bahan baku kopi siap 

saji (instant) dan pencampur kopi racikan (blend) untuk menambah 
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kekuatan cita rasa kopi. Selain itu, biasa juga digunakan untuk 

membuat minuman kopi berbasis susu seperti capucino, cafe 

latte dan macchiato. 

3. Kopi Liberika 

  Nama ilmiah untuk kopi liberika adalah Coffea 

liberica var. Liberica. Pada awalnya tanaman ini digolongkan ke dalam 

spesies yang sama dengan kopi robusta dengan nama ilmiah Coffea 

canephora var. liberica. Namun pengelompokkan terbaru menyatakannya 

sebagai spesies tersendiri dengan nama Coffea liberica. Karena 

secara morfologi dan sifat-sifat lainnya berbeda dengan robusta. Selain kopi 

liberika, terdapat varietas lain dalam spesies Coffea liberica yakni kopi 

excelsa dengan nama ilmiah Coffea liberica var. Dewevrei. 

4. Kopi Exelsa 

  Kopi exelsa ditemukan pada awal abad ke-20 di wilayah Afrika 

Barat. Pada awalnya tanaman ini disebut sebagai spesies Coffea excelsa, 

atau kadang-kadang disebut spesies Coffea dewevrei. Belakangan dikoreksi 

menjadi Coffea libericavar. dewevrei. Kopi ini tidak dianggap sebagai 

spesies tersendiri melainkan sebagai salah satu varietas kopi liberika. 

Namun pengklasifikasiannya masih menjadi perdebatan hingga kini. 

Sehingga kopi exselsa memiliki banyak nama sinonim. 

2.3 Visual Identity 

Menurut Surianto Rustan dalam websitenya (www.suriantorustan.com, 

2014) Identitas Visual (Visual Identity) disamakan atau disetarakan atau merupakan 

https://jurnalbumi.com/kopi-excelsa/#sinonim
http://www.suriantorustan.com/
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bagian dari Brand Identity hanya saja Visual Identity lebih mengarah pada Elemen-

elemen visual sebagai Identitas Perusahaan. Elemen-elemen yang termasuk dalam 

identitas visual antara lain Nama, Logo, Warna, Tipografi, Elemen Gambar, dan 

Penerapan Identitas (Media) 

 Alicia Perry & David Wisnom (2002: 18), menyatakan bahwa identitas 

visual memiliki 4 tujuan :  

a. Untuk menghidupkan merk tersebut dengan memberikan karakter dan 

kepribadian terhadapnya.  

b. Meningkatkan pengenalan publik akan merk tersebut.  

c. Membuat merk tersebut berbeda di antara arus kompetisi yang ketat. 

d. Menggabungkan segala perbedaan yang tercerai berai ke dalam suatu 

kesatuan gaya dan feeling. 

 Secara sederhana identitas visual dapat disimpulkan sebagai identitas suatu 

perusahaan, brand, atau merk yang bertujuan untuk menciptakan ciri khas, keunikan 

atau menciptakan differensiasi antar brand atau merk. Identitas visual terdiri dari 

sistem yang terintegrasi, termasuk didalamnya Warna, bentuk dan tipografi. 

Elemen-elemen tersebut merupakan sesuatu yang fundamental yang kemudian 

dikombinasikan dalam cara yang unik dan kreatif untuk menciptakan suatu brand 

atau merk yang kokoh dan memiliki ciri khas sendiri dalam bentuk logo, struktur 

kemasan dan grafis, iklan, marketing dan promosi, kendaraan, penanda atau 

signage, seragam, dan sebagainya. 

2.4 Logo 
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Logo merupakan sebuah lambang atau simbol khusus yang mewakili sebuah 

perusahaan, brand atapun merk. Menurut Supriyono (2010: 104) Logo dibuat bukan 

sekadar sebagai merek dagang atau symbol perusahaan, melainkan logo harus 

mampu mempresentasikan korporasi dan mampu memberikan kepercayaan (trust) 

dalam tempo sesingkat mungkin. Logo harus mudah diingat, mengesankan, berciri 

khas, dan tidak terlalu rumit. Untuk menyebarluaskan nama brand (brandname), 

logo sering disebarluaskan melalui kartu nama, kop surat, amplop, map, tas, stiker, 

jaket, topi, payung, bolpoin, website, billboard, umbul-umbul, mobil kantor, dan 

hampir semua permukaan yang dapat dijadikan media iklan. 

Menurut Safanayong dalam Rustan (2013:8) Suatu logo diperoleh 

maknanya dari suatu kualitas yang disimbolkan, melalui corporate culture, 

positioning, historis atau aspirasi. Suatu logo yang ideal secara keseluruhan 

merupakan suatu instrument rasa harga diri dan nilai-nilai yang mampu 

mewujudkan citra positif dan bonafiditas. Pada akhirnya refleksi citra bisnis 

perusahaan, institusi, instansi dan lain sebagainya yang disimbolisasikan serta 

dipresentasikan secara utuh dan total, bahwa logo tersebut mengandung arti atau 

makna suatu “kebijakan berfikir” dan “maksud tertentu” dari suatu badan usaha 

(aspirasi perusahaan), suatu kualitas dan nilai-nilai yang ditujukan. 

Secara umum logo dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : Logotype dan Logogram 

1. Logotype 

logotype diartikan sebagai tulisan nama merk yang didesain secara 

khusus dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf 



11 
 

 
 

tertentu. logotype dapat diartikan sebagai elemen tulisan dalam sebuah 

logo. 

 

 

2. Logogram 

logogram adalah elemen gambar dalam sebuah logo. Logogram adalah 

sebuah simbol tulisan yang mewakili sebuah kata/makna. Contoh : 

angka-angka dan lambang-lambang matematika. ‘1’ mewakili ‘satu’, 

dan ‘+’ mewakili ‘tambah atau jumlah’. 

 Menurut Carter dalam Kusrianto (2007:234) sebuah logo yang baik harus 

mencukup beberapa beberapa hal sebagai berikut :  

a. Original dan destinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, 

dan daya pembeda yang jelas.  

b. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi 

meskipun diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang 

berbeda-beda.  

c. Simple atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan 

dimengerti dalam waktu yang relatif singkat.  

d. Memorable atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, 

bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama.  

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

mudah dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra 

suatu perusahaan atau organisasi.  
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f. Easily adaptable for all graphic media, faktor kemudahan 

mengaplikasikan logo baik yang menyangkut bentuk fisik, warna 

maupun konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu 

diperhitungkan pada saat proses perancangan. Hal ini untuk 

menghindari kesulitan-kesulitan dalam penerapannya.  

2.5 Tagline 

Menurut Knaap (2002:135) tagline secara tradisional disebut dan ditetapkan 

sebagai “jingles” atau slogan. Dalam menciptakan keselarasan arsitektur bagi suatu 

merek. Tagline memainkan peran unik dan khusus. tagline adalah lini ekspresif  

yang digunakan untuk mengklarifikasi atau mendramatisir manfaat-manfaat 

emosional dan fungsional dari merek bagi para pelanggan dan pelanggan potensial. 

Tagline memberitahu konsumen bagaimana mereka diharapkan akan merasakan 

tentang merek tersebut. 

Tagline dapat digunakan untuk membantu mengkomunikasikan titik 

perbedaan  atau keunikan suatu brand atau merk dari para pesaing. Adanya Tagline 

juga membantu untuk  menarik para konsumen potensial kepada merek. Dan dalam 

beberapa hal, tagline digunakan untuk mempromosikan kembali suatu merek. 

2.6 Graphic Standart Manual (GSM) 

Menurut Jessica & Rudyant (2015:33) 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). 
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Panduan ini menunjukkan banyak hal, seperti visi-misi perusahaan, konsep 

perancangan identitas, ruang kosong disekitar logo, skala perbandingan atau 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.  

 Dapat disimpulkan bahwa Graphic Standart Manual (GSM) merupakan hal 

penting dalam pembuatan identitas suatu perusahaan, brand atau merk, hal ini 

dikarenakan GSM mencakup visi misi perusahaan, konsep identitas, aturan dan 

panduan atau pedoman penting dalam pengaplikasian suatu identitas atau logo yang 

nantinya akan di aplikasikan pada media-media promosi atau di implementasikan 

ke media-media yang dikehendaki oleh suatu perusahaan. Sebuah GSM juga 

diperlukan dalam membangun fleksibilitas suatu identitas karena tiap identitas 

memiliki karakter yang berbeda-beda atau keuikan tersendiri dan mungkin suatu 

saat identitas tersebut perlu diperbaharui maka GSM dapat dijadikan sebagai 

dokumen yang mampu bertahan dalam proses perubahan kedepannya. 
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Gambar 2.1 Contoh Graphic Standards Manual “D&D” 

Sumber : behance.net, 2018 

 

2.7 Desain 

Menurut Agus Sachari dalam buku Pengantar Tinjauan Desain (2000), 

Desain merupakan kata baru berupa peng-Indonesiaan dari kata design (bhs 

Inggris), istilah ini menggeser kata ‘rancang/rancangan/merancang’ yang dinilai 

kurang mengekspresikan keilmuan, keluasan dan kewibawaan profesi. Sejalan 

dengan itu, para kalangan insinyur menggunakan istilah rancang bangun, sebagai 

pengganti istilah desain. Namun dikalangan keilmuan senirupa, istilah ‘desain’ 

tetap secara konsisten dan formal dipergunakan. Hal itu ditindaklanjuti pada 

pembakuan nama program studi di perguruan tinggi, nama cabang ilmu, nama 

organisasi profesi, nama majalah, nama jurnal serta istilah yang dipergunakan pada 

beberapa undang-undang perlindungan intelektual.  

https://www.behance.net/
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Ada banyak definisi mengenai bagaimana desain yang baik atau bagus, 

beberapanya diantaranya yang disebutkan oleh beberapa ahli yang dicantumkan 

dalam Tinarbuko (2015:60) adalah sebagai berikut :  

- dapat menyampaikan pesan penting secara visual yang mudah 

dimengerti oleh audiens 

- memenuhi unsur dasar dari segi desain seperti tipografi yang mudah 

terbaca dan sesuai fungsinya, dan pemilihan warna yang sesuai.  

- memiliki makna imajinatif, inovatif, dan kreatif. 

- Menarik perhatian bagi orang yang melihat / audiens 

2.8 Prinsip Desain 

Menurut Rakhmat Supriyono (2010:87) Pada umumnya, desain grafis 

yang baik selalu memenuhi prinsip-prinsip desain, prinsip tersebut antara lain : 

 

1. 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 dua pendekatan untuk menciptakan balance. Pertama 

dengan membagi sama berat kiri-kanan atau atas-bawah secara 

simetris atau setara, disebut keseimbangan formal (formal balance). 

 Keseimbangan yang kedia adalah keseimbangan asimetris 

(Informal balance), yaitu penyusunan elemen-elemen desain yang 

tidak sama antara sis kiri dan kanan namun terasa seimbang. 



16 
 

 
 

Beberapa elemen kecil di satu sisi dapat diimbangi dengan satu 

objek besar di sisi lain sehingga terasa imbang. Tidak hanya dengan 

ukuran, pencapaian keseimbangan asimetris juga dapat dilakukan 

melalui penyusunan garis, warna, value, bidang, dan tekstur dengan 

memperhitungkan bobot visualnya. Secara visual, objek berwarna 

gelap tampak lebih berat dari objek berwarna terang. Dengan 

demikian, bidang hitam berukuran kecil di sebelah kiri akan mampu 

mengimbangi bidang besar berwarna terang di sebelah kanannya. 

Warna panas secara visual lebih menarik diperhatikan dibandingkan 

warna dingin. 

 Keseimbangan asimetris tampak lebih dinamis, variatif, 

surprise dan tidak formal. Sementara keseimbangan simetris 

(formal) mempunyai kesan kokoh dan stabil, sesuai untuk citra 

tradisional dan konservatif. Layout asimetris sering digunakan untuk 

publikasi hiburan, acara anak-anak dan dunia remaja yang memiliki 

karakter dinamis dan tidak formal. 

2. Tekanan (emphasis) 

Penekanan atau penonjolan objek dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain dengan menggunakan warna yang 

mencolok, ukuran foto.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. 
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Dalam seni rupa, khususnya desain komunikasi visual, 

dikenal istilah focal point, yaitu penonjolan salah satu elemen visual 

dengan tujuan untuk menarik perhatian. Focal point juga sering 

disebut center of interest, pusat perhatian. Ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk menonjolkan elemen visual dalam karya 

desain, yaitu sebagai berikut  

a. Kontras 

 Focal point dapat diciptakan dengan teknik kontras, 

yaitu objek yang dianggap paling penting dibuat berbeda 

dengan elemen-elemen lainnya. 

b. Isolasi Objek 

 Focal point dapat diciptakan dengan cara 

memisahkan objek dari kumpulan objek-objek yang lain. 

Secara visual, objek yang terisolasi akan lebih menarik 

perhatian. 

c. Penempatan objek 

 Objek yang ditempatkan di tengah bidang akan 

menjadi focal point. Objek yang ditempatkan pada titik pusat 

garis perspektif juga akan menjadi focus perhatian. 

3. Irama (rhythm) 

Irama adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun 

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

desain grafis dapat berubah repetisi dan variasi. Repetisi adalah 
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irama yang dibuat dengan penyusunan elemen berulang kali secara 

konsisten. Sementara itu, variasi adalah perulangan elemen visual 

disertai perubahan bentuk, ukuran, atau posisi. 

Penyusunan elemen-elemen visual dengan interval yang 

teratur dapat menciptakan kesan kalem dan statis. Sebaliknya, 

pergantian ukuran, jarak dan posisi elemen dapat menciptakan 

suasanan riang, dinamis dan tidak monoton. Repetisi dapat 

menciptakan kesatuan dan meningkatkan kenyamanan baca. Akan 

tetapi, perulangan yang terus menerus, tanpa ada variasi, 

menjadikan desain terasa monoton dan membosankan. 

4. Kesatuan (unity) 

Desain dikatakan 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 poster dan iklan, relative lebih 

mudah dibandingkan bentuk buku atau folder yang memiliki 

beberapa halaman. Pada desain majalah atau buku, kesatuan dapat 

dilakukan dengan cara-cara berikut. 

a) Mengulang warna, bidang, garis, grid atau elemen yang sama 

pada setiap halaman 

b) Menyeragamkan jenis huruf untuk judul, body copy, dan 

caption. 
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c) Menggunakan unsur-unsur visual yang memiliki kesamaan 

warna, tema atau bentuk. 

d) Gunakan satu atau dua jenis huruf dengan variasi ukuran dan 

style (bold, italic, dan sebagainya). 

2.9 Layout 

Menurut Tom Lincy, prinsip layout yang baik adalah yang selalu memuat 5 

prinsip utama dalam desain, yaitu proporsi, keseimbangan, kontras, irama dan 

kesatuan. Dalam penerapan perancangan ini desain layout menjadi landasan untuk 

dijadikan acuan dasar dalam memberikan tuntunan dalam mendesain layout. 

Untuk mengatur layout, di perlukan pengetahuan akan jenis-jenis layout 

(Kusrianto, 2007: 277). 

Berikut adalah jenis-jenis layout pada media cetak, baik brosur, majalah, 

iklan 

maupun pada buku. 

1. Mondrian Layout 

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, 

yaitu 

penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square / landscape / portait, 

dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan memuat 

gambar / copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang 

konseptual. 
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2. Multi Panel Layout 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa 

tema visual dalam bentuk yang sama (square/double square semuanya). 

3. Picture Window Layout 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close 

up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga menggunakan model (public 

figure). 

4. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing (naskah iklan) atau 

dengan kata lain komposisi layout-nya didominasi oleh penyajian teks (copy). 

5. Frame Layout 

Suatu tampilan iklan dimana border/bingkai/frame-nya membentuk suatu 

naratif (mempunyai cerita). 

6. Shilhoutte Layout 

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi dimana 

hanya 

ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text-Rap atau warna spot 

color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya dengan tehnik 

fotografi. 

 

7. Type Specimen Layout 
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Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf 

dengan 

point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa Head Line saja. 

8. Sircus Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya tidak 

beraturan 

9. Jumble Layout 

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus layout, yaitu 

komposisi 

beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur. 

10. Grid Layout 

Suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid, yaitu desain iklan 

tersebut seolah-olah bagian per bagian (gambar atau teks) berada di dalam skala 

grid. 

11. Bleed Layout 

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame (seolah-olah 

belum dipotong pinggirnya). 

 

 

12. Vertical Panel Layout 
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Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertical dan membagi 

layout iklan tersebut. 

13. Alphabet Inspired Layout 

Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang 

berurutan atau membentuk suatu kata dan diimprovisasikan sehingga menimbulkan 

kesan narasi (cerita). 

14. Angular Layout 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya membentuk sudut 

kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40-70 derajat. 

15. Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. 

16. Brace Layout 

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L-Shape). Posisi 

bentuk L nya bisa tebalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong. 

 

 

17. Two Mortises Layout 

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset yang 

masing-masing memvisualkan secara diskriptif mengenai hasil penggunaan/detail 

dari produk yang ditawarkan. 
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18. Quadran Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian 

dengan volume/isi yang berbeda. Misalnya kotak pertama 45%, kedua 5%, ketiga 

12%, dan keempat 38%. (mempunyai perbedaan yang menyolok apabila dibagi 

empat sama besar). 

19. Comic Script Layout 

Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga merupakan bentuk 

media komik, lengkap dengan captions. 

20. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks 

sehingga 

membentuk suatu cerita. 

2.10 Tipografi 

Menurut Danton Sihombing (2015:116) dalam desain grafis modern 

tipografi mengandung tujuan komunikasi dan ekspresi artistik yang secara 

bersamaan tipografi menjadi terhubung dengan desain identitas perusahaan, brand 

atau merk dan rancangan visual periklanan.  

Menurut Frank Jefkins (1997:248) Tipografi merupakan seni memilih 

huruf, dari ratusan jumlah rancangan atau desain jenis huruf yang tersedia, 

menggabungkannya dengan jenis huruf yang berbeda, menggabungkan sejumlah 

kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia, dan menandai naskah untuk proses 

typesetting, menggunakan ketebalan dan ukuran huruf yang berbeda. 
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Menurut Kusrianto (2007:202) tipografi memiliki 4 ciri yang sesuai 

dengan anatominya, berikut penjelasannya : 

21. Old Style  

Huruf ini diciptakan pada pariode tahun 1470 sampai akhir abad 16 

dengan kemunculan periode transisi berupa karya John Baskerville. Ciri-

ciri dari huruf Old Style berbentuk Diagonal Stress memiliki serif perbedaan 

antara bagian tipis dan tebal pada store sedang, serif biasanya berbentuk 

miring. Beberapa font yang kategori Old Style antara lain Bembo, Bauer 

Text, Usherwoodm Garamound, dan lain sebagainya.  

 

Gambar 2.2 Tipografi Old Style 

22. Modern  

Tipe font Modern dimulai pada abad ke-18 ketika Giambastita 

Bodoni menciptakan karya yang biasa dikenal dengan font Bodoni hingga 

sekarang. Tipe ini cukup memiliki periode yang cukup panjang sampai abad 

ke-20. Ciri-ciri tipe modern adalah berbentuk vertical stress, serif pada 

huruf kecil berbentuk lurus, memiliki bagian tebal dan tipis pada stroke 

perbedaannya ekstrem. Font-font yang termasuk dalam kelompok modern 

adalah Bodoni, Bauer Bodoni, Didot, ITC Modern, Bookman, dan lain – 

lain. 
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Gambar 2.3 Tipografi Modern 

23. Slab Serif  

   Kelompok huruf Slab Serif ditandai dengan bentuk serif yang tebal 

dan dapat sangat tebal. Masa jenis huruf Slab Serif bervariasi dan ikut 

menandai kemunculan huruf-huruf yang berfungsi lebih tepat sebagai huruf 

yang menarik perhatian. Ciri-ciri kelompok huruf ini adalah memiliki serif 

pada huruf kecil membentuk horizontal dan tebal (Slab), membentuk 

vertical stress, dan bagian stroke tebal dan tipis bedanya tidak terlalu besar. 

Beberapa font yang tergabung dalam kelompok ini adalah Aachen, 

Memphis, Rockwell, Serifa, dan lain – lain. 

 

Gambar 2.4 Tipografi Slab Serif 

24. Sans Serif  

  Sans serif adalah huruf tanpa menggunakan serif (kait diujung). 

Huruf ini pertama diciptakan oleh William Calon IV pada tahun 1816. Pada 
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awal kemunculan, huruf Sans Serif dinilai aneh dan memiliki keunikan 

tersendiri. Sampai saat ini, orang Inggris masih menyukai menyebut huruf 

tanpa serif dengan sebutan Grotesques. Ciri-ciri huruf Sans Serif adalah 

memiliki pola stroke yang tebalnya sama, pada semua ujung huruf tidak 

memiliki kait, tidak ada stress karena tidak ada selisih tebal dan tipis. 

Contoh-contoh huruf yang masuk dalam golongan sans serif adalah Franklin 

Gothic, Helvetica, Formata, Gill Sans, dan lain – lain. 

 

Gambar 2.5 Tipografi Sans Serif  

2.10 Elemen-elemen dalam desain 

Menurut Adi Kusrianto (2007: 29) elemen atau unsur merupakan bagian 

dari suatu karya desain. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Masing-masing memiliki sikap tertentu terhadap yang lain, misalnya sebuah garis 

mengandung warna dan juga memiliki style garis yang utuh, yang terputus-putus, 

yang memiliki tekstur bentuk, dsb. Elemen-elemen seni visual tersusun dalam satu 

bentuk organisasi dasar prinsip-prinsip penyusunan atau prinsip-prinsip desain. 

Dalam hal ini, susunan tersebut sering kali dijadikan dasar pertimbangan atas suatu 

kritik seni. Untuk mewujudkan suatu tampilan visual, ada beberapa unsur yang 

diperlukan, antara lain :  

1. Titik 
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Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relative kecil, 

dimana dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tidak berarti. 

Titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok, dengan 

variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. 

2. Garis 

Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh 

terhadap pembentukan suatu objek sehingga garis, selain dikenal 

sebagai goresan atau coretan, juga menjadi batas limit, suatu bidang 

atau warna. Ciri khas garis adalah terdapatnya arah serta dimensi 

memanjang. Garis dapat tampil dalam bentuk lurus, lengkung, 

gelombang, zigzag, dan lainnya. Kualitas garis ditentukan oleh tiga 

hal, yaitu orang yang membuatnya, alat yang digunakan serta bidang 

dasar tempat garis digoreskan. 

3. Bidang 

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar, 

dtinjau dari bentuknya, bidang bias dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu bidang geometri/beraturan dan bidang non-geometri alias tidak 

beraturan. Bidang geometri adalah bidang yang relative mudah 

diukur keluasannya, sedangkan bidang non-geometri merupakan 

bidang yang relative sukar diukur keluasannya. Bidang bias 

dihadirkan dengan menyusun titik maupun garis dalam kepadatan 

tertentu, dan dapat pula dihadirkan dengan mempertemukan 

potongan hasil goresan satu garis atau lebih. 
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4. Ruang 

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian bidang 

atau jarak antar objek berunsur titik, garis, bidang, dan warna. Ruang 

lebih mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga ruang dapat 

dibagi dua, yaitu ruang nyata dan semu. Keberadaan ruang sebagai 

salah satu unsur visual sebenarnya tidak dapat diraba tetapi dapat 

dimengerti. 

5. Warna 

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang 

mendukung kebaradaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan 

yang diterima oleh mata lebih ditentukan oleh cahaya. Permasalahan 

mendasar dari warna di antaranya adalah Hue (spectrum warna), 

saturation (nilai kepekatan), dan lightness (nilai cahaya dari gelap 

ke terang). Ketiga unsur tersebut memiliki nilai 0 hingga 100. Hal 

yang paling menentukan adalah lightness. Jika ia bernilai 0, maka 

seluruh palet warna akan menjadi hitam (gelap tanpa cahaya), 

sebaliknya jika lightness bernilai 100, warna akan berubah menjadi 

putih, alias tidak berwarna karena terlalu silau. Pada nilai 40 hingga 

400, kita akan dapat melihat warna-warna dengan jelas. 

6. Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur 

dibagi menjadi tekstur kasar dan halus, dengan kesan pantul 

mengkilat dan kusam. Ditinjau dari efek tampilannya, tekstur  
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digolongkan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Disebut tekstur 

nyata bila ada kesamaan antara hasil raba dan penglihatan. Misalnya, 

bila suatu permukaan terlihat kasar dan ketika diraba juga terasa 

kasar. Sementara itu, pada tekstur semu terdapat perbedaan antara 

hasil penglihatan dan perabaan. Misalnya, bila dilihat tampak kasar, 

tetapi ketika diraba ternyata sebaliknya, yaitu terasa halus. 

Dalam penerapannya, tekstur dapat berpengaruh terhadap unsur 

visual lainnya, yaitu kejelasan titik, kualitas garis, keluasan bidang 

dan ruang, serta intensitas warna 

 

2.11 Definisi Promosi  

Pengertian Promosi Menurut Swastha (2000: 222) promosi dipandang 

sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang di buat untuk mempengaruhi 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Jadi promosi merupakan usaha perusahaan  untuk menciptakan 

kesadaran, memberi tahukan membujuk dan mempengaruhi  konsumen untuk 

melakukan pembelian terhadap produk yang di tawarkan   perusahaan. 

2.12Brosur 

 Cutlip, Center, and Broom (1994 : 263), memgemukakan bahwa Brosur 

adalah publikasi singkat yang terdiri beberapa halaman yang berisi keterangan 

singkat yang berisi tentang organisasi atau perusahaan untuk diketahui umum. 

Brosur itu sendiri dapat juga disebut dengan Booklets, yaitu media untuk 

mempromosikan atau menginformasikan tentang organisasi atau perusahaan yang 

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-promosi-tujuan-dan-bentuk.html
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disajikan dalam bentuk buku kecil yang biasanya tidak dijilid, biasanya pemakaian 

warna-warna yang menarik dan menjadikan salah satu daya tarik dari brosur 

tersebut. 

2.13Kemasan/Packaging 

 Menurut Kotler & Keller (2009: 379) packaging merupakan kegiatan 

merancang dan memproduksi kemasan atau wadah untuk suatu produk. Packaging 

yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong 

penjualan. Packaging dapat mempengaruhi pembeli, dalam hal ini mempengaruhi 

pengalaman produk kepada konsumen di kemudian hari. 

 

2.14X-Banner 

  X Banner adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, 

berbentuk banner dengan konstruksi penyangga berbentuk "X" sehingga banner 

bisa berdiri sendiri. Konstruksi X Banner memiliki beberapa ukuran standart yaitu: 

60x160 cm, 80x180 cm, dan 80x200 cm. X Banner pada umumnya berisi tentang 

suatu produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah, nama produk, 

perusahaan atau sekedar gambar saja. Isi X Banner di-design semenarik dan se-

sederhana mungkin dimaksudkan agar audience tertarik tanpa harus mengerti dulu 

maksud dari isi X Banner tersebut. 

2.15Poster 

 Menurut Robin Landa dalam buku Graphic Design Solutions 

mendeskripsikan poster sebagai bentuk publikasi dua dimensional dan satu muka, 

digunakan untuk menyajikan informasi, data, jadwal, atau penawaran, dan untuk 



31 
 

 
 

mempromosikan orang, acara, tempat, produk, perusahaan, jasa atau organisasi. 

Menurut Jhon Gierla, perbedaan poster dengan media cetak lainnya adalah, poster 

menyampaikan informasi pada pembaca yang sedang bergerak (on the move). 

Sementara iklan majalah, iklan surat kabar, brosur, booklet, katalog, dan leaflet 

dirancang untuk pembaca yang memiliki waktu cukup (Supriyono, 2007: 158) 

 

2.16Stationery Kit 

 Perusahaan atau organisasi yang telah mapan umumnya memiliki perangkat 

bisnis yang disebut stationery kit.Perangkat ini terdiri dari Kartu Nama (Business 

Card), kop surat (letter head), dan amplop (envelope). Dapat juga ditambahkan 

buku catatan (note pad) dan map. Stationery kit masih dianggap efektif dan esensial 

untuk mempromosikan perusahaan atau organisasi. Selain sebagai media promosi, 

banyak dokumen yang harus diwujudkan dalam bentuk fisik (hard copy), misalnya 

surat perjanjian (MoU), surat keterangan, surat pengantar, dan surat-surat bisnis 

lainnya yang harus menggunakan kop surat (Supriyono, 2007: 115)  

2.17Marchendise 

 Merchandise adalah pernak-pernik digunakan oleh konsumen diberbagai 

kesempatan. Contohnya adalah pada kaos polos dengan sablon atau bordir dengan  

gambar dan logo perusahaan, atau bisa juga pada payung, jam dinding, flashdisk, 

pulpen, buku, cangkir kopi dan lainnya. Merchandise yang keren dan unik akan 

menarik perhatian yang tentu saja menampilkan logo merek atau perusahaan. 

Tujuannya adalah agar khalayak ramai selalu ingat dengan logo perusahaan yang 

memberikan merchandise tersebut. (http://www.spengetahuan.com) 
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2.18Brand Awareness 

 Menurut Buchari Alma (2007: 18) brand awareness adalah kesanggupan 

konsumen untuk mengenali suatu merek yang tertanam dalam ingatan konsumen. 

Menurut Philip Kotler dan Keller (2009: 346) brand awareness yaitu kemampuan 

konsumen untuk mengidentifikasi merek dalam kondisi berbeda, seperti tercermin 

oleh pengenalan merek mereka atau prestasi pengingatan.  

 Menurut David A.Aaker (1991: 61) Brand awareness adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Dengan menciptakan brand 

awareness, pemasar berharap bahwa kapanpun suatu kebutuhan muncul, brand 

tersebut akan muncul kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan 

pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Nama (merek) 

dapat diibaratkan sebagai sebuah folder yang berisi file khusus di dalam pikiran 

konsumen yang dapat diisi dengan fakta dan perasaan terkait sebuah nama (merek) 

 Brand awareness memiliki beberapa tingkatan yang dapat digambarkan 

sebagai suatu piramida seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.6 Piramida Brand Awareness 
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Sumber : David A.Aker (1991) 

1. Unaware Of Brand  (Tidak menyadari brand) merupakan tingkat paling 

rendah dalam piramida brand awareness dimana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu brand. 

2. Brand Recognition (pengenalan brand) adalah tingkat minimal dari 

brand awareness. Tingkatan ini sangat penting ketika 

konsumen/pembeli memilih sebuah merek ketika melakukan 

pembelian. 

3. Brand Recall (pengingatan kembali brand) merupakan mengingatkan 

kembali suatu brand tanpa bantuan. 

4. Top of Mind (puncak pikiran) adalah tingkatan dimana sebuah merek 

yang akan disebut pertama kali dalam ingatan konsumen tanpa bantuan. 

Atau brand tersebut merupakan brand utama dari berbagai brand yang 

ada. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Perancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif.. Bogdan dan Taylor (Indranata,2008:7) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fakta 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang dilakukan dan kemudian 

menggambarkannya dengan penjelasan lebih rinci terkait permasalahan yang 

diajukan. 

 Dalam penelitian ini data diperoleh dari observasi, wawancara,  studi 

literatur,  dokumentasi, studi eksisting dan studi kompetitor. Hal tersebut digunakan 

untuk memperoleh sumber data yang valid mengenai You Coffee. 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

 Pada penelitian ini lokasi yang digunakan adalah rumah Endrias Bambang 

S.P selaku pemilik usaha produk kopi You Coffee sebagai objek penelitian. 

Alamat  : Jl. Anjasmoro, Wonosalam no 158, Kabupaten Jombang, Jawa  

    Timur  

Kecamatan : Wonosalam 
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Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian 

Sumber : Google Maps 

 

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian 

Sumber : Olahan Peneliti 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data-data yang valid, penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Observasi 

 Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2008) metode pengumpulan 

data ini mengharuskan penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadab 

objek yang di teliti 

 Dengan teknik ini penulis melakukan pengamatan baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang dilakukan 

terhadap You Coffee meliputi sejarah dari produk, hasil-hasil produk, dan 

spesifikasi produk. 

3.2.2 Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Menurut prabowo 

(1996 : 47) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang responden melalui proses percakapan secara tatap muka, 

karena itu metode ini memerlukan kedekatan dengan narasumber 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan 

narasumber agar nantinya data yang diperoleh melalui wawancara akan 
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mendapatkan hasil sesuai dengan data-data yang dibutuhkan. Adapun informan 

yang dipilih adalah :  

1. Pak Anang sebagai bagian pertanian di Kecamatan Wonosalam yang 

memahami tentang potensi-potensi produk atau usaha Kopi yang ada di 

daerah Wonosalam.  

2. Pak Bambang sebagai pemilik usaha You Coffee mengenai sejarah 

usahanya, permasalahan dalam usahanya, dan promosi yang pernah 

dilakukan.  

3. Pak Rahmanu Handioko selaku staff promosi dan pembinaan Dinas 

Perdagangan Kabupaten Jombang mengenai permasalahan-permasalahan 

dan kontribusi dari pemerintah kepada usaha-usaha kopi yang ada di 

Wonosalam. 

4. Beberapa pemilik usaha warung kopi untuk mendapatkan data mengenai 

pengenalan tentang produk You Coffee. 

3.2.3 Studi Literatur  

 Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari 

referensi, buku, bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber. Studi 

literatur yang digunakan dalam perancangan ini diambil dari sumber buku, jurnal 

dan sumber internet yang sesuai dengan topik dan penelitian. 

3.2.4 Dokumentasi 

 Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data 

mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengambil data berupa foto yang meliputi identitas visual You 



38 
 

 
 

Coffee, Elemen-elemen visual produk dan media-media yang digunakan. Rekaman 

suara mengenai wawancara dengan Pak Anang sebagai bagian pertanian 

Kecamatan Wonosalam, dan Pak Bambang sebagai pemilik produk You Coffee. 

3.2.5 Studi Eksisting 

 Studi Eksisting merujuk pada desain-desain yang digunakan You Coffee 

hingga saat ini seperti packaging, kartu nama, dan X-banner. Studi ini dimaksudkan 

sebagai acuan dan tolak ukur dalam menunjang perancangan identitas visual baru 

agar dapat memahami kelebihan dan kekurangan desain sebelumnya. 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif  dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis 

data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data. 

 Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitiatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu 

mencakup Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 

2008: 245) 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dalam data-data 

yang diperoleh. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

 Dalam penelitian kualitiatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles dan Huberman menyatakan dalam penyajian data kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Verifikasi Kesimpulan 

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. 
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BAB IV   

PEMBAHASAN 

 Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada hasil pengamatan peneliti 

dalam perancangan karya, pengumpulan serta pengolahan data, analisa SWOT, STP, 

Keyword serta strategi kreatif yang digunakan dalam redesign visual identity 

produk kopi “You Coffee” guna meningkatkan brand awareness. 

4.1 Hasil dan Analisa Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

 Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan maret 2018 di kecamatan 

Wonosalam bertujuan untuk mencari informasi secara langsung mengenai data-data 

yang berkaitan dengan usaha dagang kopi yang bernama “You Coffee” yang 

memiliki potensi tinggi sebagai salah satu produsen kopi Exelsa yang merupakan 

kopi peninggalan jaman Belanda yang ada di wonosalam dan Robusta , Dari 

Observasi ini diperoleh data hasil kopi yang berupa greenbean, roastedbean, hingga 

bubuk kopi dari You Coffee yang merupakan 100% dari hasil perkebunan di 

Kecamatan Wonosalam, proses pemasakan kopi menggunakan mesin roaster 

dengan tujuan produk kopi You Coffee memiliki tingkat kematangan yang merata 

dan dapat disesuaikan dengan pesanan yang diinginan pelanggan.  

4.1.2 Hasil Wawancara 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan selama bulan maret hingga 

april 2018 dengan mendatangi kantor kecamatan Wonosalam dan menemui Bapak 

Heru selaku kepala camat di Wonosalam yang kemudian mendapatkan 
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rekomendasi untuk menemui bapak Anang selaku bagian pertanian di kantor 

Kecamatan Wonosalam. Dari hasil wawancara ini memperoleh data tentang You 

Coffee sebagai salah satu usaha kopi yang mengolah kopi Exelsa sebagai kopi 

peninggalan zaman belanda di Wonosalam dan kopi Robusta serta bagaimana 

proses memasarkan produk-produknya. 

 Kemudian wawancara dilakukan dengan bapak Bambang selaku pemilik 

You Coffee, beliau memaparkan bahwa You Coffee merupakan salah satu usaha 

kopi yang memiliki potensi tinggi, tidak hanya karena jenis kopi exelsa yang 

merupakan jenis kopi unggulan khas wonosalam, namun biji kopi yang diolah You 

Coffee merupakan biji kopi pilihan, dan proses pengolahannya pun menggunakan 

mesin roaster dengan tujuan agar tingkat kematangan biji kopi dapat merata dan 

dapat diatur tingkat kematangannya sesuai pesanan pelanggan sehingga You Coffee 

menempatkan produkny sebagai kopi premium 100% kopi murni tanpa campuran. 

 Hasil penjualan You Coffee dari tahun 2016 hingga saat ini sekitar 1 

Kwintal dalam bentuk olahan roastedbean dan sekitar 25 kg dalam bentuk bubuk 

kopi perbulan. Sebagian besar pembeli produk You Coffee yaitu berusia 17-60 

tahun yang berasal dari luar kota dengan rata-rata pembelinya adalah pemilik 

kedai/café yang menjual kopi murni. 

 Saat ini You Coffee sedang melakukan kegiatan promosi, mulai dari 

pembuatan X-Banner, hingga pembuatan tampilan-tampilan baru untuk 

kemasannya, dan saat ini Bapak Bambang sedang membangun Cafe di teras 

rumahnya  dengan tujuan agar lebih menarik pelanggan dan sebagai sarana 

pendukung untuk memperkenalkan produknya bagi penduduk lokal maupun 
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wisatawan Wonosalam. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini You Coffee hanya 

dikenal melalui mulut ke mulut dan mengikuti beberapa event-event pameran 

dengan tujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan penjualan produk You 

Coffee. Namun You Coffe belum memiliki Identitas Visual yang mewakili potensi-

potensinya dan belum ada keseragaman dalam identitas visual yang digunakan 

hingga saat ini.  

 Selain pada bidang perdagangan kopi, Bapak Bambang juga menyatakan 

jika saat ini Kecamatan Wonosalam juga sedang mengembangkan dalam bidang 

pendidikan, yang mana akan diadakan program study tour mengenai kopi untuk 

media pembelajaran bagi yang ingin mempelajari segala sesuatu tentang kopi mulai 

dari penanaman hingga pengolahan. 

 

Gambar 4.1 Wawancara dengan pemilik usaha You Coffee 

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018 

 Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rahmanu 

Handioko selaku staff promosi dan pembinaan Dinas Perdagangan Kabupaten 

Jombang mengenai permasalahan-permasalahan dan kontribusi dari pemerintah 
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kepada usaha-usaha kopi yang ada di Wonosalam, beliau memaparkan bahwa 

pemerintah memberikan kontribusi berupa menyelenggarakan event pameran 

hingga mengikut sertakan pelaku usaha kopi di Wonosalam yang tergabung dengan 

Asosiasi Kopi Wonosalam yang mana You Coffee merupakan salah satu produk 

yang ikut serta dalam eventnya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

memperkenalkan produk-produk kopi khas Wonosalam terutama exelsa kepada 

masyarakat luas dikarenakan kendala yang dialami pelaku usaha kopi di 

Wonosalam untuk memperkenalkan produknya secara luas. Beliau juga 

memaparkan bahwa desain-desain dari produk kopi Wonosalam sudah baik, namun 

membutuhkan upgrade agar nantinya dapat bersaing dengan merek-merek kopi 

yang sudah terkenal, menurut beliau konsumen saat ini lebih melihat dari tampilan 

karena kebanyakan melakukan transaksi melalui media online yang mana sebagian 

besar konsumen lebih mementingkan tampilan daripada rasa/aroma karena tidak 

dapat/tidak menyempatkan diri untuk datang langsung ke Wonosalam. Beliau juga 

merencanakan untuk melestarikan konsumsi produk-produk atau kopi khas 

kabupaten jombang kepada masyarakat kabupaten jombang dengan harapan untuk 

mencintai produk-produk local agar nantinya mudah untuk diperkenalkan kepada 

masyarakat yang lebih luas. Menurut beliau mengenai You Coffee Wonosalam 

adalah rasa dan aroma kopinya sangat enak, legalitas produk juga sudah ada, desain 

kemasan sudah bagus, namun memerlukan upgrade karena banyaknya produk-

produk kopi Wonosalam yang kemasannya hampir mirip, pemasaran You Coffee 

juga sudah baik karena sering mengikuti event-event yang diselenggarakan di 

berbagai tempat. 
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Gambar 4.2 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Rahmanu Handioko 

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018 

 

 

4.1.3 Hasil Dokumentasi 

 Hasil dokumentasi yang diperoleh pada objek penelitian berupa foto 

bertujuan untuk memperoleh data dari objek yang bersangkutan agar menemukan 

permasalahan dan menunjang dalam proses penelitian. 

 Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti memperoleh data-data berupa foto 

event-event yang diikuti oleh beberapa pelaku usaha kopi di wonosalam, dalam 

event tersebut dilakukan penjualan produk, peragaan cara membuat kopi yang 

benar, dan memamerkan jenis-jenis kopi. 
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Gambar 4.3 Dokumentasi Event Kopi Wonosalam 

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018 

 Dalam gambar 4.3 terdapat foto dokumentasi tentang produk-produk kopi 

wonosalam diantaranya yaitu You Coffee, Zinau Kopi, Kopi Luwak, Kopi Bagong, 

Arum Kopi, dll, kemudian ada juga peragaan cara mengolah biji kopi dari panitia 

pada  
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peserta dalam event promosi UMKM yang diadakan dinas perdagangan jombang. 

 

Gambar 4.4 Dokumentasi Biji kopi dan produk You Coffee Wonosalam 

sumbet : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018 

4.1.4 Hasil Studi Eksisting 

 Berdasarkan hasil studi eksisting yang telah dilakukan ketika observasi di 

rumah bapak bambang selak u pemilik dan tempat pengolahan produk You 

Coffee, telah didapatkan hasil data berupa desain kemasan, logo, ilustrasi, desain 

X-Banner, kartu nama dan Promosi melalui media sosial berupa posting facebook. 

 

Gambar 4.5 Logo You Coffee 

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018  
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 Dalam Gambar 4.5 merupakan desain logo You Coffee yang digunakan 

sejak awal didirikannya usaha hingga saat ini yang berdasarkan keterangan 

pemilik You Coffee logo ini memberikan makna kopi yang nikmat saat hangat. 

 

Gambar 4.6 Media Promosi X-Banner You Coffee Wonosalam 

sumber : Hasil Dokumentasi peneliti, 2018 

 Dalam gambar 4.6 merupakan desain x-banner dengan ukuran 60×160 cm 

terdapat gambar 2 produk You Coffee yaitu Exelsa dan Robusta, tulisan You Coffee 

dengan warna kuning cerah, dan kontak pemilik usaha berupa facebook dan 

whatsapp. 
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Gambar 4.7 Desain kemasan You Coffee wonosalam 

Sumber : Hasil Dokumentasi Pseneliti, 2018 

 Gambar 4.7 Merupakan desain dan bentuk dari kemasan You Coffee dengan 

keterangan warna hitam untuk produk kopi robusta, dan emas untuk kopi exelsa,, 

dalam gambar tersebut Juga menampilkan bahwa You Coffee sedang melakukan 

redesain untuk memperbarui tampilannya. 

 

Gambar 4.8 Promosi melalui posting media sosial facebook 

Sumber : Facebook Bakoel Wonosalam, 2018 

 Dalam gambar 4.8 Merupakan bentuk promosi You Coffee melalui media 

sosial Facebook “Bakoel Wonosalam” dengan menampilkan foto produk 

unggulannya yaitu kopi Exelsa khas Wonosalam.  
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Gambar 4.9 Desain kartu nama You Coffee 

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018 

 Dalam gambar 4.9 Merupakan desain dari kartu nama You Coffee dengan 

warna dominan hitam dan emas. Dalam kartu nama tersebut dicantumkan nama 

pemilik, WhatsApp, dan alamat dari pemilik You Coffee.  

4.2 Analisa Data 

1. Reduksi Data 

a. Observasi 

 Hasil dari reduksi data yang dilakukan pada tahap observasi adalah 

You Coffee merupakan salah satu produsen kopi Exelsa yang merupakan 

kopi peninggalan jaman Belanda yang ada di wonosalam. Ada beberapa 

jenis produk yang diperjual belikan You Coffee, yaitu berupa greenbean, 

roastedbean, hingga bubuk kopi yang merupakan 100% dari hasil 

perkebunan di Kecamatan Wonosalam, proses pemasakan kopi 

menggunakan mesin roaster dengan tujuan produk kopi You Coffee 

memiliki tingkat kematangan yang merata dan dapat disesuaikan dengan 

keinginan pelanggan, Sebagian besar pembeli produk You Coffee yaitu 

berusia 17-60 tahun yang berasal dari luar kota dengan rata-rata 

pembelinya adalah pemilik kedai/café yang menjual kopi murni. 

 Namun meskipun You Coffee memiliki potensi yang tinggi sebagai 

salah satu produsen kopi exelsa khas Wonosalam, You Coffe belum 

memiliki Identitas Visual yang mewakili potensi-potensinya dan belum 

ada keseragaman dalam identitas visual yang digunakan hingga saat ini.  

b. Wawancara 
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 Hasil reduksi data yang dilakukan pada tahap wawancara adalah 

You Coffee merupakan salah satu usaha kopi yang memiliki potensi 

tinggi, tidak hanya karena jenis kopi exelsa yang merupakan jenis kopi 

unggulan khas wonosalam, namun biji kopi yang diolah You Coffee 

merupakan biji kopi pilihan, dan proses pengolahannya pun 

menggunakan mesin roaster dengan tujuan agar tingkat kematangan kopi 

dapat merata dan dapat diatur tingkat kematangannya sesuai pesanan 

pelanggan sehingga You Coffee menempatkan dirinya sebagai kopi 

premium 100% kopi asli tanpa campuran. 

Saat ini pemilik You Coffee sedang melakukan peningkatan dalam 

kegiatan promosi, mulai dari pembuatan X-Banner, hingga pembuatan 

tampilan-tampilan baru untuk kemasannya dengan tujuan agar lebih 

menarik pelanggan. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini You Coffee 

hanya dikenal melalui mulut ke mulut dan mengikuti beberapa event-

event pameran dengan tujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan 

penjualan produk You Coffee. 

c. Dokumentasi 

 Dari hasil dokumentasi yang telah dilakukan diperoleh informasi 

bahwa You Coffee memiliki potensi sebagai salah satu produk kopi 

unggulan khas Wonosalam seperti biji kopi pilihan, tingkat kematangan 

yang merata, dan mengikuti event-event tertentu dalam upaya 

memperkenalkan produknya. Dari beberapa hasil dokumentasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. 
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d. Studi Eksisting 

 Dari hasil studi eksisting didapati data-data berupa desain kemasan, 

x-banner, desain packaging dan posting promosi di media sosial yang 

telah dilakukan You Coffee hingga saat ini, namun belum ada 

keseragaman dalam hal identitas visual dari You Coffee itu sendiri.  

2. Penyajian Data 

 Berdasarkan hasil reduksi data observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan studi eksisting, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. You Coffee selalu mengikuti event-event pameran yang berkaitan 

dengan kopi baik dalam kota maupun luar kota sebagai upaya untuk 

memperkenalkan produknya, disamping itu sebagai salah satu usaha 

dalam memperkenalkan produknya, You Coffee juga melakukan 

pengembangan dalam hal tampilan identitas visual untuk meningkatkan 

daya saingnya dalam perkembangan pasar saat ini. Maka dari itu perlu 

adanya identitas visual yang beserta Graphic Standart Manual yang 

dapat menggambarkan bagaimana potensi-potensi You Coffee sebagai 

salah satu produk kopi unggulan khas Wonosalam. 

b. Potensi yang dimiliki You Coffee yaitu berasal dari biji-biji kopi exelsa 

pilihan yang diambil dari perkebunan yang ada di Kecamatan 

Wonosalam, proses pemasakan kopi menggunakan mesin roaster 

sehingga tingkat kematangannya dapat diatur sesuai keinginan 

pelanggan dan kematangan yang merata namun tetap mempertahankan 

aroma khas nangka dan coklat dari kedua varietas kopinya. 
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c. Sebagian besar pembeli produk You Coffee yaitu berusia 17-60 tahun 

yang berasal dari luar kota dengan rata-rata pembelinya adalah pemilik 

kedai/café yang menjial kopi murni dengan cita rasa unik. 

3. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari tahap reduksi dan 

penyajian data observasi, dokumentasi, dan studi eksisting. maka dapat di 

ambil kesimpulan bahwa You Coffee memiliki potensi-potensi yang tinggi 

sebagai salah satu kopi khas Wonosalam yang menjual kopi exelsa dari hasil 

perkebunan asli Wonosalam, diolah dengan memperhatikan kualitas dan 

tingkat kematangan kopi yang dapat disesuaikan dengan keinginan 

pelanggan dan dengan target konsumen berumur 17-60 tahun. 

 Oleh karena itu perlu adanya identitas visual beserta Graphic 

Standart Manual yang mewakili potensi-potensi You Coffee sebagai kopi 

berkualitas khas Wonosalam. 

4.3 Analisis STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 

1. Segmentasi 

 Dalam Redesign Visual Identity produk kopi You Coffee guna 

meningkatkan brand awareness, maka segmen pasar yang dituju adalah sebagai 

berikut :   

a) Geografis (Wilayah tempat tinggal) 

- Wilayah  : Indonesia 

- Ukuran kota   : Semua Wilayah 

- Iklim   : Tropis 
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b) Demografis 

- Usia   : 17 – 60 tahun 

- Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

- Profesi   : Pelajar, Swasta/Wirasyasta 

- Kelas Sosial  : Menengah kebawah 

c) Psikografis 

- Gaya hidup   : memiliki aktivitas yang relatif padat, 

       suka berkumpul dan menikmati 

waktu        luang,  

- Kepribadian  : menyukai sesuatu yang otentik,  

      memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

      suka dengan hal-hal baru 

2. Targeting 

 Berdasarkan segmentasi yang telah ada, maka target yang dituju dalam 

Redesign Visual Identity You Coffee ini adalah berusia 17-60 tahun yang menyukai 

kopi. 

3. Positioning 

 You Coffee menempatkan dirinya sebagai produk kopi dengan kualitas 

premium yang dihasilkan dan diproduksi langsung di wilayah Kecamatan 

Wonosalam, dilakukannya Redesign Identitas Visual sebagai sebuah identitas yang 

mampu mengangkat image You Coffee dan memperkuatnya berdasarkan keunikan 

dan keunggulan yang ada pada You Coffee, sehingga para penikmat kopi di 
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berbagai wilayah dapat menyadari akan keberadaan dan juga citra You Coffee 

sebagai Kopi Exelsa Premium Khas Wonosalam. 

4.4 Unique Selling Proposition (USP) 

 Dalam persaingan perdagangan diperlukan adanya Unique Selling 

Proposition untuk menarik minat konsumen dengan keunikan yang dimiliki sebuah 

produk. Hal ini juga berpengaruh pada sebuah identitas visual sebuah produk. 

Dalam hal ini USP yang dimiliki You Coffee adalah produk Kopi Exelsa premium 

khas Wonosalam yang merupakan kopi murni dengan biji kopi pilihan yang diolah 

menggunakan mesin roasting agar mendapatkan kematangan yang merata dan 

sempurna sebagai produk dan oleh-oleh khas Wonosalam. 

4.5 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

 Analisis SWOT merupakan metode perancangan yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), 

dan ancaman (threat) dengan tujuan untuk memahami resiko yang mungkin timbul 

dalam perancangan identitas visual You Coffee. 
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Tabel 4.1 SWOT You Coffee 
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 Dari hasil analisis SWOT, maka diketahui strategi utama pada redesign 

visual identity produk kopi You Coffee guna meningkatkan brand awareness 

adalah merancang identitas visual yang difokuskan pada kopi Exelsa yang 
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memberikan kesan premium dan berkualitas sebagai upaya untuk memperkuat nilai 

keunggulan You Coffee sebagai produk atau oleh-oleh khas Wonosalam dan 

menggunakan media implementasi yang berbeda dari produk lainnya. sehingga 

identitas visual dari You Coffee nantinya dapat meningkatkan tingkat kesadaran 

masyarakat khususnya pecinta  kopi terhadap karakteristik produk You Coffee 

4.6 Key Communication Message  

 Pemilihan Key Communication Message dalam Redesign visual identity 

produk You Coffee ini didasari oleh data yang telah dilakukan melalui hasil dan 

analisa data, analisis STP, SWOT, dan USP. Dari hasil data-data tersebut kemudian 

akan digunakan untuk mencari kunci (key communication message) yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 
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4.7 Konsep Perancangan 
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 Dari hasil analisis Key Communication Message, maka konsep untuk 

redesign visual identity produk You Coffee adalah “Vibrant”. Arti kata “Vibrant” 

dalam Bahasa Indonesia merupakan bersemangat yang merupakan pemaknaan dari 

karakter yang sehat, segar, atau bahagia dan apa adanya dalam berkreasi atau 

menciptakan suasana baru. bertujuan untuk menyampaikan bahwa redesign visual 

identity You Coffee ini akan membangun citra bahwa You Coffee merupakan 

produk kopi yang membangun karakter yang semangat, dan bahagia sebagai salah 

satu produk khas Wonosalam kepada masyarakat atau konsumen. 

 Dengan konsep “Vibrant” pada redesign visual identity produk You Coffee 

diharapkan dapat menjadikan You Coffee sebagai produk yang meningkatkan 

semangat dan kebahagiaan dalam berbagai suasana bagi konsumen dan menjadi 

produk yang diunggulkan di kawasan Wonosalam. 

4.8 Perencanaan Kreatif 

4.8.1 Tujuan Kreatif 

 Redesign visual identity produk You Coffee merupakan hal yang penting 

karena bertujuan untuk membuat identitas dan karakteristik atau keunikan sebagai 

pembeda dengan produk atau perusahaan lainnya. Dengan identitas visual yang 

dapat menggambarkan bagaimana keunggulan, keunikan dan perbedaan produk 

You Coffee dengan produk lainnya diharapkan masyarakat atau konsumen lebih 

tertarik dan beranggapan bahwa You Coffee merupakan produk yang lebih baik 

dengan konsep yang akan diterapkan yaitu “Vibrant” 

 Pada Redesign visual identity ini meliputi perancangan logo baru dengan 

konsep yang telah ditentukan yaitu “Vibrant” disertai perancangan Graphic 
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Standart Manual (GSM) sebagai aturan atau pedoman dalam penggunaan logo 

hingga pengimplementasian desain visual identity pada media-media, diantaranya 

adalah brosur, packaging, X-Banner, Poster, dan Merchandise. 

4.8.2 Strategi Kreatif 

 Strategi kreatif dalam redesign visual identity produk You Coffee guna 

meningkatkan brand awareness merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan 

kreatif, dalam hal ini strategi kreatif akan diterapkan pada tampilan visual dan 

media implementasi yang didasarkan pada konsep yang telah ditentukan yaitu 

“Vibrant”. Adapun strategi kreatif yang digunakan dalam redesign ini adalah :  

1. Warna 

 Penentuan warna dalam redesign visual identity You Coffee ini dipilih dari 

warna yang sesuai dengan konsep yang telah ditentukan yaitu “Vibrant” beserta 

karakteristik dari You Coffee itu sendiri. Oleh karena itu, dengan pemilihan warna-

warna yang memberikan kesan Vibrant atau bersemangat akan dapat menunjukkan 

dan mempengaruhi identitas You Coffee yang dapat membangun semangat 

konsumennya. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori warna dari Shigenobu Kobayashi dam 

mendapatkan 3 warna yang sesuai dengan konsep Vibrant dan karakteristik dari 

You Coffee, yaitu Oranye, Coklat, dan Hijau. Warna oranye memberika kesan 

semangat. Warna oranye memberi kesan hangat dan bersemangat serta merupakan 

symbol dari petualangan, optimisme, percaya diri dan kemampuan dalam 

bersosialisasi. Oranye merupakan warna ketenangan yang berkaitan dengan 

kehangatan sebuah hubungan. 
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 Warna hijau adalah warna yang identik dengan alam dan mampu memberi 

suasana yang santai. warna hijau sangat membantu seseorang yang berada dalam 

situasi tertekan untuk menjadi lebih mampu dalam menyeimbangkan emosi dan 

memudahkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Didalam bidang design warna 

hijau memiliki nilai tersendiri karena dapat memberi kesan segar dan membumi 

terlebih jika dikombinasikan dengan warna coklat gelap. 

 Warna coklat merupakan warna utama dari produk You Coffee itu sendiri 

yang memberikan kesan matang sempurna di setiap biji kopinya. Warna coklat 

menjadi salah satu warna yang mengandung unsur bumi. Dominasi warna ini akan 

memberi kesan hangat, nyaman dan aman. 

 

Gambar 4.11 Warna Vibrant 

Sumber : Colorist – Shigenobu Kobayashi, 1998 
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Gambar 4.12 Pemilihan Warna 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti. 2018 

2. Tipografi 

 Typeface yang digunakan dan diaplikasikan pada media-medias 

implementasi didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan konsep  yang 

ditentukan dan tingkat keterbacaan (readability) 

 

Gambar 4.13 Jenis Font Arial Rounded MT Bold 

Sumber : www.dafont.com 

 Pemilhan jenis typeface Sans Serif yaitu font Arial Rounded MT Bold yang 

ditunjukan pada gambar 4.13 Jenis huruf ini akan diimplementasikan pada media-
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media implementasi yang diharapkan terbaca dengan baik dan jelas kepada 

konsumen dan calon konsumen.  

3. Tagline 

 Tagline yang digunakan dalam Redesign Visual Identity You Coffee ini 

adalah Exelent\ in Every Bean. Dalam Bahasa Indonesia tagline tersebut diartikan 

sangat baik di setiap bijinya. Tagline tersebut menggambarkan karakteristik kopi 

yang diolah You Coffee memiliki tingkat kematangan yang sempurnaan dan baik 

di setiap biji kopinya. 

4. Logo 

 Logo merupakan salah satu faktor penting yang menjadi lambang atau 

simbol khusus dari sebuah perusahaan atau brand. Pada strategi redesign logo 

produk kopi You Coffee ini disesuaikan dengan konsep yang telah ditentukan 

sebelumya, yaitu “Vibrant” beserta karakteristik dari produk You Coffee itu sendiri 

sehingga nantinya akan menghasilkan logo baru yang mampu menggambarkan citra 

baik dari produk You Coffee serta mampu menyampaikan karakteristik produk You 

Coffee kepada masyarakat luas.  

 Dalam proses pembuatan logo ini diawali dengan menentukan 

brainstorming hingga visual brainstorming atau referensi visual yang sesuai dan 

mewakili dari konsep “Vibrant” dan identitas atau karakteristik-karakteristik dari 

produk You Coffee  
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Gambar 4.14 Visual Brainstorming 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Tahap selanjutnya, peneliti membuat sketsa berdasarkan dari referensi 

visual yang dapat dijadikan sebagai identitas visual logo You Coffee. Dalam hal ini 

peneliti mengacu pada karakteristik yang ada pada You Coffee seperti halnya biji 

kopi, tumbuhan ataupun icon-icon dari Kecamatan Wonosalam dan beberapa hal 

yang dapat mewakili konsep “Vibrant”. 

 

Gambar 4.15 Sketsa logo 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Setelah proses sketsa berdasarkan referensi visual, peneliti menentukan 

sketsa alternatif logo berdasarkan kesesuaian dengan konsep yang telah ditentukan. 



65 
 

 
 

Berikut adalah sketsa alternatif logo yang telah ditentukan, dalam logo terpilih ini 

memiliki filosofi logo sebagai berikut :  

1. Pada bagian atas menampilkan deformasi dari bentuk pegunungan yang 

mewakili letak kecamatan Wonosalam yaitu gunung anjasmoro 

2. Pada bagian tengah terdapat bentuk kopi yang mewakili dari salah satu hasil 

perkebunan di Kecamatan Wonosalam yang merupakan produk dari You 

Coffee itu sendiri, pewarnaan menggunakan warna coklat matang yang baik 

sebagai gambaran citra produk You Coffee yang mampu memberikan 

tingkat kematangan yang merata dan sempurna. 

3. Pada bagian bawah menampilkan simplifikasi dari bentuk tanaman kopi 

yang merupakan salah satu hasil dari perkebunan di Wonosalam dengan 

penggabungan bentuk dan warna yang memberikan kesan segar/fresh. 

 

Gambar 4.16 Sketsa logo terpilih 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Berikutnya akan dilakukan tahap komputerisasi atau proses digital logo 

pada sketsa alternatif logo terpilih yang telah melalui tahap penyesuaian dengan 

konsep, hingga karakteristik You Coffee. Pada gambar 4.17 merupakan hasil 

komputerisasi logo terpilih :  
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Gambar 4.17 Komputerisasi logo terpilih 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

4.9 Perancangan Media 

4.9.1 Tujuan Media 

 Tujuan media pada Redesign ini adalah sebagai implementasi hasil desain 

dari identitas visual You Coffee sebagai upaya mengenalkan dan menggambarkan 

identitas yang ada. Dengan demikian diharapkan media – media yang akan 

dirancang dapat meningkatkan brand awareness konsumen maupun calon 

konsumen untuk dapat mengenal You Coffee. 

 

4.9.2 Strategi Media 

Dalam perancangan ini diperlukan adanya strategi dalam menentukan dan 

penggunaan media yang dilakukan untuk memudahkan apa yang ingin dicapai pada 

tujuan perancangan media. Penentuan media disesuaikan dengan target konsumen 

yang akan dituju sehingga bersifat efektif dalam mengkomunikasikan apa yang 

ingin disampaikan. 
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Media yang digunakan dalam perancangan ini yaitu, brosur, poster, 

stationary set, dan marchendise yang meliputi Mug, Kaos, Toples Kopi, dan 

Tumbler. Di bawah ini merupakan penjelasan dari masing – masing media yang 

digunakan : 

1. Flyer 

a) Alasan Pemilihan Media 

 Pemilihan media Flyer dalam perancangan ini dikarenakan You 

Coffee belum memiliki Flyer sebagai alat atau media pemasaran. 

Flyer ini berisikan informasi terkait produk You Coffee dan sebagai 

sarana pengenalan akan identitas visual You Coffee. 

b) Konsep Desain 

Pada konsep desain Flyer ini akan menggunakan ukuran A5 ( dengan 

menggunakan warna-warna yang telah diditentukan sesuai konsep 

“Vibrant” dalam Flyer ini berisikan konten-konten foto produk dan 

informasi-informasi mengenai produk You Coffee agar nantinya 

konsumen maupun calon konsumen dapat dengan mudah memahami 

tentang You Coffee. 

c) Penempatan Media 

 flyer ditempatkan pada Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, 

Dinas Pariwisata dan di setiap kawasan pariwisata yang ada di 

Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk memberikan informasi 

terhadap penduduk lokal, wisatawan ataupun calon konsumen dari 

wilayah lain mengenai produk You Coffee. 
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d) Sketsa Desain Flyer 

 

Gambar 4.18 Sketsa Desain Flyer. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

2. Kemasan 

a) lasan Pemilihan Media 

 Pemilihan media kemasan dalam perancangan ini dikarenakan 

Packaging merupakan salah satu media yang dapat menarik minat 

pelanggan, dan hingga saat ini You Coffee memiliki kemiripan desain 

dengan produk lain yang tentunya akan mengurangi ketertarikan 

konsumen atau calon konsumen. 

b) Konsep Desain 
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Pada konsep desain kemasan ini menggunakan konsep Vibrant 

dengan tampilan yang sederhana dengan warna-warna yang 

disesuaikan dengan konsep Vibrant. Konten pada desain kemasan ini 

berupa keterangan produk You Coffee, cara penyajian dan 

cuplikanYou Coffee.. 

d) Sketsa Desain Kemasan 

 

Gambar 4.19 Sketsa Desain Kemasan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

3. X-Banner 

a) Alasan Pemilihan Media 

 Pemilihan media x-banner dalam perancangan ini dikarenakan You 

Coffee membutuhkan desain x-banner baru yang dapat digunakan 

dalam jangka waktu panjang sebagai alat atau media pemasaran. X-

banner ini berisikan informasi terkait produk You Coffee dan sebagai 

sarana pengenalan akan identitas visual You Coffee. 

b) Konsep Desain 
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Pada konsep desain x-banner ini akan menggunakan ukuran 60x120 

cm dengan menggunakan warna-warna yang telah diditentukan sesuai 

konsep “Vibrant” dalam x-banner ini berisikan konten-konten foto 

dan informasi-informasi mengenai produk You Coffee agar nantinya 

konsumen atau calon konsumen tertarik untuk mengetahui dan 

memahami tentang You Coffee. 

c) Penempatan Media 

 Penempatan x-banner ditempatkan pada booth display bagian depan 

ketika sedang melakukan pameran atau event yang diikuti You 

Coffee.. 
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d) Sketsa Desain X-Banner 

 

Gambar 4.20 Sketsa Desain X-Banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

4. Poster 

a) Alasan Pemilihan Media 

 Pemilihan media poster dalam perancangan ini dikarenakan You 

Coffee belum memiliki sebagai alat atau media pemasaran. poster ini 

berisikan informasi terkait produk You Coffee dan sebagai sarana 

pengenalan akan identitas visual You Coffee. 

b) Konsep Desain 
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Pada konsep desain postr ini akan menggunakan ukuran 29,7 x 42 cm 

(A3) dengan menggunakan warna-warna yang telah diditentukan 

sesuai konsep “Vibrant” dalam poster ini berisikan foto produk dan 

informasi mengenai produk You Coffee yang dapat mempengaruhi 

konsumen atau calon konsumen tertarik untuk mengetahui dan 

memahami tentang You Coffee. 

c) Penempatan Media 

 Penempatan poster diletakkan pada papan pengumuman (mading) di 

lokasi-lokasi pariwisata muapun kantor-kantor dinas yang ada di 

wilayah Kabupaten Jombang agar nantinya konsumen atau calon 

konsumen tertarik untuk mengetahui tentang You Coffee. 

d) Sketsa Desain Poster 
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Gambar 4.21 Sketsa Desain Poster 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

5. Marchendise 

a. Alasan Pemilihan Media 

Merchandise dalam media ini berupa Mug, Kaos, Gantungan Kunci, 

Toples Kopi, dan Tumbler yang bertujuan untuk menjadikan sebagai 

media promosi yang efektif sebagai cinderamata atau reminder para 

konsumen dan wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan 

Wonosalam maupun mendatangi event pameran yang diikuti You 

Coffee.. 

 

b. Konsep Desain 

Merchandise dirancang dengan identitas visual You Coffee beserta 

warna yang telah ditentukan sesuai konsep Vibrant untuk 

menggambarkan identitas sudah dari You Coffee. 

c. Penempatan Media 

Penempatan merchandise nantinya akan diletakkan pada saat 

mengikuti event pameran dan juga dapat disebarkan sesaat ada 

kegiatan kepariwsataan yang sedang berlangsung di Kabupaten 

Jombang. 

d. Sketsa Desain Marchendise 
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Gambar 4.22 Sketsa Desain Merchandise 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

4.10 Implementasi Media 

1. Logo 

 Hal utama pada Redesign Visual Identity Produk Kopi You Coffee ini 

adalah logo. Logo merupakan bagian yang paling penting dalam perancangan ini 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan karakteristik yang 

dimiliki You Coffee agar nantinya dapat dikenal dan diingat oleh konsumen atau 

calon konsumen. Perancangan logo juga disesuaikan dengan konsep Vibrant yang 

sudah ditentukan agar dapat memudahkan dalam proses perancangan logo You 

Coffee.  
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Gambar 4.23 Final Logo You Coffee 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Berdasarkan hasil sketsa yang telah dilakukan sebelumnya terpilih, desain 

logo You Coffee yang ditunjukkan pada gambar 4.23 yang dimana nantinya logo 

ini akan diimplementasikan sebagai identitas visual terhadap berbagai 

implementasi desain yang sudah ditentukan untuk menggambarkan identitas dari 

You Coffee. 

2. Graphic Standart Manual (GSM) 

 Penggunaan logo harus memiliki sebuah aturan dan ketentuan yang tidak 

ditetapkan agar tidak berubah, menambah, dan mengurangi bentuk, warna dan 

komposisi yang telah dibuat.  

 Graphic Standard Manual dibuat dengan tujuan untuk memberikan 

penjelasan dan membantu pengguna dalam mengaplikasikan logo You Coffee. 

Graphic Standard Manual juga mempunyai fungsi sebagai petunjuk visual berupa 

tipografi, warna, layout, hingga penerapan elemen desain pada media media 

promosi.  
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 Pemahaman Graphic Standard Manual (GSM) dapat menjadi konsistensi 

brand agar esensi dan nilai yang terdapat dalam redesain logo You Coffee ini 

tersampaikan dengan baik. Adapun konten yang ada di Graphic Standar Manual 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.24 Cover Graphic Standart Manual 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Pada gambar 4.24.merupakan cover dari Graphic Standart Manual logo 

You Coffee yang mana menampilkan hasil Redesign logo pada cover depan dan 

logo stikom beserta logo DKV Stikom pada cover belakang Graphic Standart 

Manual.  

 

 

Gambar 4.25 Halaman Awal GSM 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.25 merupakan halaman awal GSM yang berisikan kata 

pengantar dan Daftar isi dari Graphic Standart Manual You Coffee. 
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Gambar 4.26 Halaman Konsep Logo 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.26 merupakan halaman penjabaran konsep awal dari 

Redesign logo You Coffee yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan logo 

hingga Graphic Standart Manual 

 

Gambar 4.27 Halaman Filosofi Logo 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Pada gambar 4.27 menjelaskan tentang filosofi bagian-bagian logo dari You 

Coffee yang mana pada bagian atas logo mewakili pegunungan di Wonosalam, 

pada bagian tengah mewakili kopi yang merupakan hasil perkebunan Wonosalam 

dan bagian bawah mewakili tanaman kopi yang memberikan kesan segar. 
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Gambar 4.28 Halaman Panduan Warna GSM 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.28 merupakan bagian panduan warna yang menjelaskan 

tentang warna-warna yang digunakan pada logo, panduan warna hitam-putih / abu-

abu, dan panduan warna latar untuk logo. 

 

 

Gambar 4.29 Halaman Panduan Penggunaan Logo 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.29 merupakan bagian penggunaan logo yang baik dan benar 

yang menjelaskan tentang larangan-larangan penggunaan logo hingga ke ukuran 

logo yang baik. 
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Gambar 4.30 Halaman Tagline dan Tipografi 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.30 merupakan bagian penjelasan tentang Makna tagline 

yang digunakan logo dan Panduan Tipoografi yang digunakan pada konten-konten  

Redesign logo You Coffee. 

 

 

 

Gambar 4.31 Halaman Implementasi Media 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.31 merupakan bagian Implementasi media dari Identitas 

Visual You Coffee yang meliputi desain kop surat, amplop, kartu nama, X-Banner, 

flyer, poster, mug, T-Shirt, tumbler, toples, dan gantungan kunci. 

3. Flyer 
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 Flyer dirancang dengan menggunakan ukuran A5 (14,8x21 cm). Flyer ini 

memuat informasi tentang produk kopi You seperti halnya keunggulan yang 

dimiliki You Coffee. Selain itu terdapat info-info lokasi, dan kontak dari You 

Coffee. 

 

Gambar 4.32 Desain Flyer 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

4. Kemasan 

 media kemasan ini merupakan salah satu media yang dapat menjadi daya 

tarik sekaligus reminder bagi konsumen You Coffee. tampilan yang sederhana 

dengan keterangan mengenai produk kopi You Coffee dan cara penggunaan yang 

terntunya akan membuat konsumen memahami tentang produk You Coffee. 
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Gambar 4. 33 Desain Kemasan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

5. Poster 

 Media poster dirancang dengan ukuran 29,7 cm x 42 cm (A3) dengan 

konten tentang foto produk, promosi dan informasi tentang kopi You Coffee, 

lokasi, dan kontak agar nantinya target konsumen atau calon konsumen lebih 

tertarik mengenai You Coffee. 
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Gambar 4.34 Desain Poster 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

6. X-Banner 

 Media X-Banner digunakan sebagai media yang dapat berperan sebagai 

media informatif dikarenakan seringnya You Coffee dalam mengikuti kegiatan 

pameran yang diselenggarakan baik dari pihak internal maupun dengan tujuan 

memberikan pesan yang ingin disampaikan terhadap target audiens untuk mengenal 

dan memahami tentang produk You Coffee. 
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Gambar 4.35 Desain X-Banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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7. Marchendise 

 Dalam hal ini media Marchendise berfungsi sebagai reminder pada 

penerapan identitas You Coffee, Marchendise memiliki peranan penting untuk 

meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk You Coffee. Merchandise 

dalam perancangan ini meliputi mug, gantungan kunci, tshirt, toples kopi, dan 

tumbler dimana media tersebut tergolong kedalam media marchendise yang 

memiliki nilai fungsi tinggi sehingga target konsumen akan mengingat brand You 

Coffee dan dikenalkan kepada masyarakat luas. 

 

Gambar 4.36 Desain Merchandise 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan pada Redesign Visual Identity Produk Kopi You Coffee 

Guna Meningkatkan Brand Awarenes adalah untuk memperkenalkan citra produk 

dari You Coffee sebagai produk premium khas Wonosalam melalui Identitas Visual 

yang baru. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Redesign Visual Identity Produk Kopi You Coffee menggunakan konsep yang 

diperoleh berdasarkan pengumpulan dan analisa data SWOT, STP, USP yang 

kemudian menghasilkan kata kunci yaitu Vibrant yang bermakna membangun 

citra bahwa You Coffee merupakan produk kopi yang membangun karakter yang 

semangat, dan bahagia sebagai salah satu produk khas Wonosalam kepada 

masyarakat atau konsumen. 

2. Redesign ini menghasilkan sebuah logo dan tagline yang disertai Graphic 

Standart Manual yang bertujuan sebagai pedoman dalam menggunakan maupun 

mengaplikasikan identitas visual You Coffee  

3. Media implementasi yang digunakan dalam redesign ini disesuaikan dengan 

kebutuhan yang diperlukan You Coffee yaitu berupa Flyer, Kemasan, X-Banner, 

Poster, Stationary Set, dan Marchendise. Agar dapat mempermudah pihak You 

Coffee dalam memperkenalkan citra produknya melalui media promosi. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut 

1. Perlu adanya perancangan media promosi yang lebih bervariatif . 

2. Perlu adanya perancangan website sebagai sarana jual beli sekaligus sebagai 

media yang dapat menyampaikan informasi mengenai You Coffee. 

3. Pihak You Coffee diharapkan dapat mempertahankan kualitas atau citra merk 

agar dapat bersaing dengan produk kopi lainnya. 
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